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Ändringsförslag 1
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 5

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

Ändringsförslag 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 7 och 84

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Världshälsoorganisationen anger i
sin globala strategi av den 16 april 2002 
för spädbarns och små barns 
näringsintag, vilken stöds av 
55:e Världshälsoförsamlingens 
resolution 55.25, att barn för att växa och 
utvecklas på bästa sätt endast bör få 
näring genom amning under de första 
sex månaderna. Medlemsstaterna bör på 
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grundval av denna resolution verka för att 
införa bestämmelser om ledighet för detta 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 16, 101 och 111

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att arbetstagarna lättare ska 
kunna förena arbetsliv och familjeliv och 
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. Dessa rättigheter 
bör även gälla för ogifta par. 
Medlemsstaterna uppmuntras 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. en
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Ändringsförslag 4
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Det är viktigt med längre mamma-
och pappaledighet, även vid adoptioner av 
barn under 12 månader, för att 
arbetstagarna lättare ska kunna förena 
arbets- och familjeliv. En arbetstagare 
som har adopterat ett barn under 
12 månader bör ha samma rättigheter 
som en biologisk förälder och kunna ta ut 
mamma- och pappaledighet på samma 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 29 och 115

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. 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 och övertidsarbete
a) under de tio sista veckorna före 
förlossningen,
b) under resterande delen av graviditeten 
om detta är påkallat av moderns eller det 
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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 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 ska, i det fall som avses i punkt 1b, 
uppvisa läkarintyg för arbetsgivaren.
4. För ensamstående föräldrar och 
föräldrar med allvarligt 
funktionshindrade barn kan perioderna i 
punkt 1 förlängas enligt de villkor som 
medlemsstaten fastställt.

Or. en

Ändringsförslag 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 31, 32 och 122

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 
barnledighet under minst 20 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

Följande bestämmelser ska tas i 
beaktande vid beräkningen av dessa 
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20 veckor:
När det gäller de sista sex veckorna av 
den period som avses i punkt 1 får ett 
befintligt 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.  
Ersättningen för de sex sista veckornas 
ledighet får inte vara lägre än den 
ersättning som avses i artikel 11.3, 
alternativt kan ersättningen under hela 
mammaledigheten motsvara den 
beräknade ersättningen för de första 
14 veckornas ledighet, om den månatliga 
ersättningen som beräknats de 
14 veckorna motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön.
Om en medlemsstat har infört 
bestämmelser om mammaledighet på 
minst 18 veckor med full lön, får 
medlemsstaten besluta att de två sista 
veckorna tillgodoses genom pappaledighet 
som finns tillgänglig på nationell nivå och 
med samma ersättningsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 33, 127 och 128

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 med full lön 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. Sex veckors 
obligatorisk mammaledighet ska gälla för 
alla kvinnliga arbetstagare oberoende av 
antalet dagar de arbetat före 
förlossningen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Vid flerbarnsfödsel ska den 
obligatoriska mammaledighet som avses i 
punkt 2 förlängas för varje barn utöver 
det första i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 37 och 133

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Arbetstagaren ska ange under vilken 
tid hon vill ta ut den icke obligatoriska 
delen av mammaledigheten senast 
en månad före ledighetens början.

Or. en

Ändringsförslag 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 38, 135 och 138

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 mammaledighet med full 
lön i särskilda fall som är medicinskt 
motiverade, såsom när barn föds för tidigt, 
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. I de 
fall då nationell lagstiftning och/eller 
praxis ger rätt till mammaledighet eller 
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föräldraledighet som överstiger 20 veckor 
kan dessa veckor räknas in i den
kompletterande mammaledighet som 
avses i punkterna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 11
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 8a ska införas:
”Artikel 8a

Pappaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetstagare vars 
partner nyligen har fött barn har rätt till 
en sammanhängande period av icke 
överförbar pappaledighet med full lön på 
minst två veckor som ska tas ut efter 
partnerns förlossning och samtidigt som 
mammaledigheten.
Medlemsstater som ännu inte infört en 
obligatorisk och icke överförbar rätt till 
pappaledighet med full lön under minst 
två sammanhängande veckor som ska tas 
ut efter förlossningen och samtidigt som 
mammaledigheten 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 
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mammaledigheten om mamman dör eller 
är fysiskt oförmögen.”

Or. en

Ändringsförslag 12
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Följande artikel 8b ska införas:
”Artikel 8b

Ledighet vid adoption
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att detta direktivs 
bestämmelser om mamma- och 
pappaledighet också gäller vid adoption 
av barn under 12 månader.”

Or. en

Ändringsförslag 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 45, 148 och 149

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

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 
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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.

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 14
Edite Estrela
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 57 (med anledning av den punkt 
som antogs i EMPL-utskottet)

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 likvärdig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön. Arbetstagare som är 
mammalediga ska få en ersättning 
motsvarande sin fulla lön, och 
ersättningen ska vara 100 procent av den 
senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön.
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.

Or. en


