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Amendement 1
Edite Estrela
Compromisamendement ter vervanging van amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de conclusies van het 
voorzitterschap van de Europese Raad 
van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 
wordt gesteld dat de lidstaten hindernissen 
voor arbeidsparticipatie van vrouwen uit 
de weg moeten ruimen en tegen 2010 
moeten voorzien in 
kinderopvangfaciliteiten voor ten minste 
90% van de kinderen tussen drie jaar en 
de leerplichtige leeftijd, en voor ten minste 
33% van de kinderen jonger dan drie jaar, 
en moeten zorgen voor de gelijke toegang 
van die kinderen tot dergelijke 
voorzieningen in stedelijke gebieden en op 
het platteland.

Or. en

Amendement 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 7 en 84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) In de mondiale strategie 
voor zuigelingen- en kindervoeding van 
de Wereldgezondheidsorganisatie van 16 
april 2002, die werd bekrachtigd door 
Resolutie 55.25 van de 55ste Algemene 
Vergadering van de 
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Wereldgezondheidsorganisatie, staat dat 
de groei en de ontwikkeling van een kind
optimaal zijn als het gedurende de eerste 
zes maanden van zijn leven uitsluitend 
borstvoeding krijgt. De lidstaten dienen op 
grond van deze resolutie 
verlofmaatregelen aan te moedigen die 
erop gericht zijn deze doelstelling te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 16, 101, 111

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13a) Om werknemers in de gelegenheid 
te stellen hun beroeps- en gezinsleven te 
combineren en met het oog op een 
werkelijke gelijkheid van mannen en 
vrouwen is het essentieel dat mannen 
recht hebben op bezoldigd 
vaderschapsverlof, onder gelijke 
voorwaarden als die welke voor 
zwangerschapsverlof gelden, behalve wat 
betreft de duur, zodat geleidelijk aan de 
voorwaarden worden geschapen voor een 
evenwichtige deelneming van vrouwen en 
mannen aan het beroeps- en gezinsleven. 
Dit recht moet ook worden toegekend aan 
ongehuwde partners. De lidstaten worden 
ertoe aangespoord na te gaan in hoeverre 
in hun rechtsorde aan mannelijke 
werknemers een individueel en niet-
overdraagbaar recht op vaderschapsverlof 
kan worden toegekend, waarbij hun 
rechten met betrekking tot arbeid 
onaangetast blijven.

Or. en
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Amendement 4
Edite Estrela 
Compromisamendement ter vervanging van amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13b) Om werknemers in de gelegenheid 
te stellen hun beroeps- en gezinsleven te 
combineren, is het essentieel het 
moederschaps- en vaderschapsverlof te 
verlengen, ook in geval van adoptie van 
een kind jonger dan 12 maanden. Een 
werknemer die een kind jonger dan 12 
maanden heeft geadopteerd moet dezelfde 
rechten hebben als een biologische ouder 
en moet onder dezelfde voorwaarden 
moederschaps- of vaderschapsverlof 
kunnen opnemen.

Or. en

Amendement 5
Edite Estrela, Siiri Oviir 
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 29 en 115 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 octies. Artikel 7 wordt vervangen door: 
"Artikel 7

Nachtarbeid
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten of 
overuren te maken:
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a) gedurende een periode van 10 weken 
vóór de uitgerekende datum van de 
bevalling;
b) gedurende de rest van de zwangerschap 
indien de gezondheid van de moeder of 
het ongeboren kind zulks vereist;
c) gedurende de gehele lactatieperiode.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
dienen de mogelijkheid te omvatten, 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken:
a) van overplaatsing naar met de 
omstandigheden verenigbare arbeidsuren 
overdag, of
b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer overplaatsing [...] technisch 
en/of objectief niet mogelijk is [...].
3. Werkneemsters die van nachtarbeid 
wensen te worden vrijgesteld, moeten 
overeenkomstig de regelgeving van de 
lidstaten hun werkgever hiervan op de 
hoogte brengen en, indien lid 1, letter b), 
van toepassing is, de werkgever een 
medisch attest overleggen.
4. In het geval van eenoudergezinnen en 
ouders van kinderen met een ernstige 
handicap, kan de in lid 1 bedoelde periode 
worden verlengd volgens de door de 
lidstaten vastgelegde procedures".

Or. en

Amendement 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 31, 32 en 122 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG.
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
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zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken. 

zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20
aaneengesloten weken.

Bij de berekening van deze 20 weken 
worden de volgende regels in acht 
genomen:
Wat de laatste zes weken van de in lid 1 
bedoelde periode betreft, kan een op 
nationaal niveau bestaande regeling voor 
gezinsgerelateerd verlof voor het doel van 
deze richtlijn als zwangerschapsverlof 
worden beschouwd op voorwaarde dat 
deze regeling werknemers een niveau van 
algemene bescherming biedt zoals bedoeld 
in artikel 2, dat gelijk is aan het in deze 
richtlijn vastgestelde niveau. In dit geval 
moet de totale duur van het toegestane 
verlof langer zijn dan de periode van 
ouderschapsverlof als bedoeld in Richtlijn 
96/34/EG.
-Het loon voor de laatste zes weken 
zwangerschapsverlof mag niet lager zijn 
dan de in artikel 11, lid 3, bedoelde 
uitkering; in plaats daarvan, mag het loon 
over de hele periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomen met 
het gemiddelde loon tijdens de eerste 14 
weken van het zwangerschapsverlof, als 
het gemiddelde loon over deze 14 weken 
gelijk is aan het loon van de laatste 
maand of het gemiddelde maandsalaris;
- indien een lidstaat heeft voorzien in een 
periode van minstens 18 weken volledig 
doorbetaald zwangerschapsverlof, dan 
mag hij besluiten dat de laatste twee 
weken worden nagekomen door een op 
nationaal niveau beschikbaar 
vaderschapsverlof met hetzelfde 
bezoldigingsniveau.

Or. en
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Amendement 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 33, 127 en 128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen volledig betaald
verplicht zwangerschapsverlof van ten 
minste zes weken omvatten, onverminderd 
vigerende nationale regels die voorzien in 
een periode verplicht verlof voor de 
bevalling. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 vrij 
de periode, vóór of na de bevalling mogen 
kiezen wanneer zij het niet-verplichte deel 
van het verlof opnemen. Het verplicht 
zwangerschapsverlof van zes weken is van 
toepassing op alle werkneemsters, 
ongeacht het aantal vóór de bevalling 
gepresteerde werkdagen.

Or. en

Amendement 8
Edite Estrela
Compromisamendement ter vervanging van amendement 36 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. In het geval van meerlingen 
wordt het in lid 2 genoemde verplichte 
verlof voor elk bijkomend kind 
vermeerderd overeenkomstig de nationale 



PE439.072v01-00 8/12 AM\804430NL.doc

NL

wetten.

Or. en

Amendement 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 37 en 133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG.
Artikel 8 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De werkneemster moet, 
indien zij het niet-verplichte deel van het 
zwangerschapsverlof wenst op te nemen, 
dat ten minste een maand voor de 
begindatum ervan bekendmaken.

Or. en

Amendement 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 38, 135 en 138 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
speciale, medisch gerechtvaardigde 
gevallen volledig betaald aanvullend
zwangerschapsverlof wordt toegekend, 
bijvoorbeeld in geval van vroeggeboorte,
geboorte van een kind met een handicap, 
moeder met een handicap, tienermoeder,
geboorte van een meerling, of wanneer de 
geboorte binnen 18 maanden na de vorige 
geboorte plaatsvindt. De duur van het 
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aanvullend zwangerschapsverlof na de 
bevalling moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. Wanneer de nationale wettelijke 
voorschriften en/of gangbare praktijken 
een zwangerschapsverlof of 
vaderschapsverlof van meer dan 20 weken 
voorzien, kan dit worden verrekend met 
alle andere, in de leden 3 en 4 voorziene, 
aanvullende periodes van 
zwangerschapsverlof.

Or. en

Amendement 11
Edite Estrela 
Compromisamendement ter vervanging van amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd

"Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers wier 
partner onlangs is bevallen, recht hebben 
op een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar vaderschapsverlof van 
ten minste twee weken, die moeten worden 
opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote/partner en binnen de periode 
van het zwangerschapsverlof;
Lidstaten die niet reeds een 
onoverdraagbaar volledig bezoldigd 
vaderschapsverlof hebben ingesteld van 
twee verplichte aaneengesloten weken die 
moeten worden opgenomen na de 
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bevalling van hun echtgenote of partner 
en binnen de periode van het 
zwangerschapsverlof, worden ten sterkste 
aangemoedigd om dat te doen, teneinde 
een gelijke participatie van beide ouders 
in de rechten en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot het gezin te bevorderen.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werknemers wier partner onlangs is 
bevallen recht hebben op een periode van 
bijzonder verlof die het niet opgenomen 
deel van het zwangerschapsverlof in geval 
van overlijden of lichamelijke 
ongeschiktheid van de moeder omvat."

Or.en

Amendement 12
Edite Estrela
Compromisamendement ter vervanging van amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 ter
Adoptieverlof

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn inzake het 
zwangerschaps- en vaderschapsverlof ook 
van toepassing zijn in het geval van 
adoptie van een kind jonger dan 12 
maanden."

Or. en
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Amendement 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 45, 148 en 149

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 10 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
zes maanden na het einde van het in 
artikel 8, lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof; Ontslag tijdens deze 
periode moet formeel gerechtvaardigd en 
schriftelijk naar behoren onderbouwd 
zijn, behalve in uitzonderingsgevallen die 
geen verband houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. en

Amendement 14
Edite Estrela
Compromisamendement ter vervanging van amendement 57 (in samenhang met het door de 
Commissie EMPL goedgekeurde amendement)

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
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uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

uitkering wordt als gelijkwaardig
beschouwd, wanneer zij een inkomen 
waarborgt dat gelijk is aan het laatste 
maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode. 
Werkneemsters met zwangerschapsverlof 
ontvangen hun volledige salaris en de 
uitkering bedraagt 100% van het laatste 
maandsalaris of het gemiddelde 
maandsalaris. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. en


