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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0610/2012 af Cristina Di Marco, italiensk statsborger, om støtte til 
beskæftigelse af forældre med børn, som er indlagt på hospitalet i lange perioder

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der vedtages lovgivning til beskyttelse af erhvervsaktive forældre med 
børn, der er indlagt på hospitalet i længere perioder, f.eks. ved at give dem orlov med løn i 
den tid, barnet er indlagt, kortere arbejdstider, når barnet er blevet udskrevet osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

"Andrageren foreslår, at der vedtages EU-lovgivning, der giver personer med børn, som er 
indlagt på hospitalet i længere perioder, ret til: 1) at beholde deres job ved at indføre en særlig 
midlertidig beskyttelsesforanstaltning (f.eks. immunitet imod afskedigelse i 12 måneder efter 
hændelsen) 2) at få adgang til særlige løntillæg i den tid, hospitalsindlæggelsen varer 3) efter 
afslutningen på hospitalsopholdet at få kortere arbejdstider, som skal vurderes i hvert tilfælde 
i henhold til hospitalets udtalelse og et upartisk udvalgs afgørelse 4) forlænget obligatorisk 
barselsorlov i den tid, hospitalsopholdet varer, i tilfælde af nyfødte med medfødte lidelser, der 
skal afhjælpes kirurgisk i løbet af barnets første leveår.

For så vidt angår anmodningen om, at personer med børn, der er indlagt på hospitalet i 
længere perioder, skal have ret til at beholde deres job ved at indføre en særlig midlertidig 
beskyttelsesforanstaltning (f.eks. beskyttelse mod afskedigelse i 12 måneder efter hændelsen):
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Det reviderede direktiv 2010/18/EU om forældreorlov bevilger allerede erhvervsaktive 
forældre individuel ret til at tage fire måneders forældreorlov i forbindelse med et barns fødsel 
eller i forbindelse med adoption af et barn, indtil barnet har nået en nærmere fastsat alder, som 
fastlægges af medlemsstaterne. 

Direktivet fastlægger desuden i § 3, stk. 2, i bilaget til direktivet, at "medlemsstaterne og/eller 
arbejdsmarkedets parter bør vurdere behovet for at tilpasse betingelserne for adgang til og 
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende forældreorlov til behovet hos forældre til børn 
med et handicap eller en langvarig sygdom". Denne tilpasning henhører derfor udtrykkeligt 
under de nationale myndigheders ansvar. 

Direktivet fastlægger (i § 5, stk. 4), at erhvervsaktive forældre er beskyttet mod afskedigelse 
eller mindre gunstig behandling som følge af ansøgning om forældreorlov eller som følge af 
selve orloven.

Endelig giver direktivet (i § 7) arbejdstagere ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure, 
når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der 
gør arbejdstagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Det gentages, at de 
detaljerede regler skal fastlægges på nationalt plan, herunder den eventuelle fastlæggelse af en 
vis (maksimal) varighed om året og/eller for hvert tilfælde. 

Direktivet gør en aftale indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter gyldig. Der er i 
øjeblikket ingen planer om at revidere arbejdsmarkedsparternes aftale og direktivet.  

For så vidt angår det særlige løntillæg i den tid, hospitalsopholdet varer, og muligheden for 
at en forælder kan få kortere arbejdstider efter afslutningen på hospitalsopholdet (ved at 
vurdere hvert tilfælde i henhold til hospitalets udtalelse og et upartisk udvalgs afgørelse):

Kommissionen mener i overensstemmelse med nærhedsprincippet, at ovenstående spørgsmål 
henhører under medlemsstaternes enekompetence, i dette tilfælde Italien, og under den 
nationale lovgivningsramme.  

For så vidt angår anmodningen om en forlænget obligatorisk barselsorlov i den tid, 
hospitalsopholdet varer, i tilfælde af nyfødte med medfødte lidelser, der skal afhjælpes 
kirurgisk i løbet af barnets første leveår:

Kommissionen vedtog i 2008 et forslag til ændring af direktiv 92/85/EØF, som omfatter en 
længere barselsorlov, hvis barnet har alvorlige sundhedsproblemer ved fødslen.  I henhold til 
artikel 8, stk. 4, i forslaget skal medlemsstaterne sikre, at der gives supplerende orlov i 
tilfælde af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet umiddelbart i forlængelse af 
fødslen, handicappede børn og flerfødsler.  Varigheden af den supplerende orlov bør stå i 
forhold til moderens og barnets/børnenes særlige behov, således at der kan tages hensyn 
hertil. Forslaget drøftes på nuværende tidspunkt i Europa-Parlamentet og Rådet. 

Konklusion

I lyset af ovenstående bemærkninger planlægger Kommissionen i øjeblikket ikke at foreslå ny 
EU-lovgivning eller revidere den gældende lovramme vedrørende de spørgsmål, som 
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andrageren rejser."


