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Artikel 11 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 

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. 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 

uitkering 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 of niet lager dan 

75% van het laatste maandsalaris van de 

betrokken werkneemster overeenkomstig 

de nationale wetgeving; de nationale 

wetgever kan een plafond en 

referentieperioden vastleggen. 

Or. xm 

Motivering 

Voor een dergelijke alternatieve regeling -ziekengeld of tweederde van het laatste salaris- 

pleit dat rekening wordt gehouden met die lidstaten die in de totale structuur van alle 

gezondheids- en gezingerelateerde uitkeringen nu reeds in aanzienlijke mate financiële 

uitkeringen garanderen. Lidstaten met een lager uitkeringsniveau maar langere 

verlofperioden zouden eveneens geen aanpassingen hoeven aan te brengen. Bovendien zou 

voor het eerst een van het ziekengeld onafhankelijk minimumniveau van de 

zwangerschapsuitkering in de EU worden vastgelegd. 


