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Ändringsförslag 15
Gabriele Stauner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Barnledighet enligt detta direktiv står 
inte i motsats till medlemsstaternas 
lagstiftning om föräldraledighet och 
syftar under inga omständligheter till att 
kringgå sådana modeller. Barn- och 
föräldraledigheten kompletterar varandra 
och kan i kombination ge bättre 
möjligheter att förena arbete och familj. 
Det bör helt och hållet vara upp till 
föräldrarna själva att besluta om 
huruvida de efter födseln snart ska 
återvända till arbetet eller utnyttja de 
möjligheter till barn- eller 
föräldraledighet som ges av 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

I kommissionens motivering skapas en konstlad motsättning mellan barn- och 
föräldraledighet. De båda modellerna kompletterar varandra och skulle särskilt i 
kombination ge bättre möjligheter att förena arbete och familj.

Ändringsförslag 16
Elizabeth Lynne

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
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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.

är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen.

Or. en

Motivering

För att genomförandet av direktivet i alla medlemsstaterna ska ligga i linje med målet att 
garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet bör kommissionen undersöka och övervaka hur 
medlemsstaterna utnyttjar möjligheten till avvikelse i arbetstidsdirektivet vilket i praktiken 
innebär undantag från direktivet.

Ändringsförslag 17
Elizabeth Lynne

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.

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att barnledigheten minst 
ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Ett arbete som betecknas som 
”motsvarande” i enlighet med artikel 11.2 
innebär ett arbete som väsentligen 
omfattar samma funktioner som det 
tidigare arbetet, både i fråga om lön och 
arbetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kvinnor bör därför skyddas mot 
diskriminering på grund av graviditet eller 
barnledighet och bör garanteras ett lämpligt 
rättsligt skydd.

(13) Kvinnor bör därför skyddas mot 
diskriminering på grund av graviditet eller 
barnledighet och bör garanteras ett lämpligt 
rättsligt skydd för att få sina rättigheter 
respekterade i fråga om anständiga 
arbetsförhållanden och bättre möjligheter 
att kombinera familje- och yrkeslivet.

Or. el

Ändringsförslag 20
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör i sin 
nationella lagstiftning vidta nödvändiga 
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åtgärder för att säkerställa en faktisk och 
effektiv kompensation eller gottgörelse, 
enligt nationella bestämmelser, för den 
skada som en arbetstagare lidit vid 
överträdelser av skyldigheterna enligt 
detta direktiv på ett sätt som är 
avskräckande och som står i proportion 
till den skada som lidits.

Or. de

Ändringsförslag 21
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a)Personer som har utsatts för 
könsdiskriminering bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För att ett 
effektivare skydd ska tillhandahållas bör 
även föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer, efter beslut av 
medlemsstaterna, kunna delta i 
förfaranden, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja 
vederbörande, utan att detta påverkar 
tillämpningen av de nationella regler som 
rör ombud och försvar vid domstol.

Or. de

Ändringsförslag 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

-1. I artikel 1 ska följande punkt införas:
”1a. Detta direktiv syftar också till att 
förbättra de arbetsrelaterade villkoren för 
gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn som stannar 
kvar på eller återvänder till 
arbetsmarkanden, och till att uppnå bättre 
möjligheter att förena arbete, privatliv och 
familj.”

Or. en

Motivering

Syftet med det tillagda stycket är att öka direktivets räckvidd till att omfatta frågor som 
flexibla arbetsformer, pappaledighet osv.

Ändringsförslag 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska led a ersättas med 
följande:
”(a) gravid arbetstagare: gravid 
arbetstagare, inklusive arbetstagare som 
utför avlönat hushållsarbete, som 
underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning eller 
praxis.”

Or. en

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
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De bör emellertid explicit omfattas av lagstiftningen om skydd av mödrar.

Ändringsförslag 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I artikel 2 ska led b ersättas med 
följande:
”(b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn, inklusive arbetstagare som utför 
avlönat hushållsarbete, enligt 
definitionen i nationell lagstiftning eller 
praxis och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning eller praxis,”

Or. en

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
De bör emellertid explicit omfattas av lagstiftningen om skydd av mödrar.

Ändringsförslag 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c. I artikel 2 ska led c ersättas med 
följande:
”(c) arbetstagare som ammar: 
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arbetstagare som ammar, inklusive 
arbetstagare som utför avlönat 
hushållsarbete, enligt definitionen i 
nationell lagstiftning eller praxis och 
som underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning eller 
praxis,”

Or. en

Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet utesluter arbetstagare som utför avlönat hushållsarbete. 
De bör emellertid explicit omfattas av lagstiftningen om skydd av mödrar.

Ändringsförslag 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1d. I artikel 3.1 ska följande stycke 
införas:
”De riktlinjer som anges i första stycket 
ska regelbundet utvärderas för eventuell 
översyn minst vart femte år med start 
2012.”

Or. en

Motivering

Förklaring: Det är viktigt att riktlinjerna anpassas efter den senaste utvecklingen och 
kunskapen.
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Ändringsförslag 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1e (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1e. I artikel 4 ska rubriken ersättas med 
följande:
”Bedömning, information och samråd”

Or. en

Motivering

Både kvinnor och män utsätts för risker för fortplantningen, och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket.

Ändringsförslag 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1f (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1f. I artikel 4 ska följande punkt införas:
”-1. I den riskvärdering som utförs enligt 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivaren 
inkludera risker för fortplantningen för 
manliga och kvinnliga arbetstagare.”

Or. en

Motivering

Både kvinnor och män utsätts för risker för fortplantningen, och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket.
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Ändringsförslag 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. I artikel 4.1 ska inledningen ersättas 
med följande:
”1. Arbetsgivaren ska bedöma arten, 
graden och varaktigheten av den 
exponering som arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2, och arbetstagare 
som kan antas befinna sig i något av de 
tillstånd som avses i artikel 2, utsätts för 
inom företaget eller verksamheten i 
fråga om samtliga arbetsuppgifter som 
kan medföra särskild risk för 
exponering för agenser, processer eller 
arbetsförhållanden enligt den icke-
uttömmande förteckningen i bilaga 1. 
Bedömningen får göras självständigt 
eller med hjälp av utomstående 
sakkunniga inom området 
skyddsåtgärder och förebyggande 
åtgärder enligt artikel 7 i direktiv 
89/391/EEG och ska ske i syfte att”

Or. en

Motivering

Både kvinnor och män utsätts för risker för fortplantningen, och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket.
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Ändringsförslag 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1h (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1h. I artikel 4.1 ska första strecksatsen 
ersättas med följande:
”– bedöma varje risk för säkerhet och 
hälsa och varje möjlig inverkan på 
graviditet eller amning för arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 2 och för 
arbetstagare som kan antas befinna sig i 
något av de tillstånd som avses i 
artikel 2,”

Or. en

Motivering

Både kvinnor och män utsätts för risker för fortplantningen, och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket.

Ändringsförslag 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1i (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1i. I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. Utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 10 i 
direktiv 89/391/EEG, ska information 
om resultaten av den bedömning, som 
avses i punkt 1, och om samtliga 
åtgärder, som ska vidtas med avseende 
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på säkerhet och hälsa i arbetet, lämnas 
till arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 2 och till arbetstagare som kan 
antas befinna sig i något av de tillstånd 
som avses i artikel 2 inom företaget eller 
verksamheten i fråga eller dessas 
representanter och berörda 
arbetsmarknadsparter.”

Or. en

Motivering

Både kvinnor och män utsätts för risker för fortplantningen, och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket.

Ändringsförslag 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1j (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1j. I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. Om det av tekniska eller andra 
objektiva skäl inte är möjligt att ändra 
arbetstagarens arbetsförhållanden eller 
arbetstid, [...] ska arbetsgivaren vidta 
nödvändiga åtgärder för att ge 
arbetstagaren i fråga andra 
arbetsuppgifter.”

Or. en

Motivering

Förklaring: Den nuvarande texten i olika stycken ger arbetsgivarna alltför stora möjligheter 
att hävda att de inte kan anpassa arbetsplatsen eller erbjuda ett alternativt arbete. Om denna 
textbit tas bort ges arbetsgivaren tillräckligt med utrymme att hävda att det av tekniska eller 
objektiva skäl inte är möjligt att erbjuda sådana alternativ.
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Ändringsförslag 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1k (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1k. I artikel 5 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
”3. Om det av tekniska eller andra 
objektiva skäl inte är möjligt att ge 
arbetstagaren andra arbetsuppgifter, 
[...] ska arbetstagaren i fråga beviljas 
ledighet enligt nationell lagstiftning eller 
praxis under så lång tid som detta är 
nödvändigt för att skydda hennes 
säkerhet och hälsa.”

Or. en

Motivering

Förklaring: Den nuvarande texten i olika stycken ger arbetsgivarna alltför stora möjligheter 
att hävda att de inte kan anpassa arbetsplatsen eller erbjuda ett alternativt arbete. Om denna 
textbit tas bort ges arbetsgivaren tillräckligt med utrymme att hävda att det av tekniska eller 
objektiva skäl inte är möjligt att erbjuda sådana alternativ.

Ändringsförslag 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1l (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1l. I artikel 7.2 ska led b ersättas med 
följande:
”(b) arbetsledighet eller förlängd 
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barnledighet, om en sådan 
arbetstidsändring inte är möjlig av 
tekniska eller andra objektiva skäl [...].”

Or. en

Ändringsförslag 35
Anja Weisgerber

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.

utgår

Or. de

Motivering

Den gällande bestämmelsen om 14 veckor bör behållas eftersom den ger medlemsstaterna 
utrymme att använda och kombinera andra modeller utöver barnledighet, särskilt 
föräldraledighet som också inbegriper fäder. Medlemsstaterna har redan utvecklat sådana 
modeller. Tyskland har infört ett föräldraledighetssystem med upp till tre års föräldraledighet 
omedelbart efter barnledigheten, varav 14 månader med föräldrapenning.

Ändringsförslag 36
Gabriele Stauner, 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 1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
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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.

åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 14 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

Or. de

Ändringsförslag 37
Jamila Madeira

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 18 veckor och att 
de efter eget val kan förlägga upp till 
två veckor före förlossningen.

Or. pt

Motivering

Syftet är att skydda arbetstagarna mot eventuella påtryckningar från arbetsgivarnas sida i 
fråga om att ta ut den icke-obligatoriska barnledigheten före förlossningen.

Ändringsförslag 38
Anja Weisgerber

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.

utgår

Or. de

Motivering

Den tidigare bestämmelsen i punkt 2 bör fortsätta att gälla. Hänsyn bör tas till 
medlemsstaternas praxis. Man bör också ta hänsyn till att företagen behöver en säker grund 
för sin planering i fråga om perioder för barnledighet.

Ändringsförslag 39
Gabriele Stauner, 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 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den blivande eller nyblivna modern får 
i överenskommelse med arbetsgivaren fritt 
planera denna period omkring 
födelsedatumet.

Or. de
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Ändringsförslag 40
Gabriele Stauner

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 barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna får förlänga den 
obligatoriska delen av barnledigheten 
enligt detta direktiv till högst åtta veckor 
efter födseln och/eller högst sex veckor 
före födseln, om arbetstagarna ges 
möjligheten att, genom en förklaring som 
när som helst kan upphävas, uttryckligen 
förklara att de är beredda att återuppta 
arbetet inom denna förlängda period.

Or. de

Motivering

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Ändringsförslag 41
Elizabeth Lynne

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. 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.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagaren ska meddela den valda 
perioden för barnledigheten minst 
två månader före startdatumet.

Or. de

Motivering

Om det blir obligatoriskt att meddela perioden för barnledigheten får företagen en säker 
grund för sin planering. Särskilt små- och medelstora företag skulle annars får stora problem 
med sin verksamhetsplanering.

Ändringsförslag 43
Jamila Madeira

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 ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder eller när 
modern har 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.

Or. pt

Motivering

Med tanke på de särskilda problem som kvinnor med funktionshinder har i samhället behöver 
många av dem kompletterande barnledighet för att anpassa sig till den nya situationen och 
underlätta familjelivet.

Ändringsförslag 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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.”

5. Frånvaro före och efter födseln som 
beror på sjukdom i samband med
graviditeten ska räknas in i 
14-veckorsperioden.”

Or. de
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Ändringsförslag 45
Patrizia Toia

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.”

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

Or. it

Motivering

Syftet med ändringen är att skyddet i händelse av sjukdom även ska omfatta 
förlossningsdepression, ett särskilt sjukdomstillstånd som drabbar 10–15 % av kvinnorna och 
som får stora konsekvenser för yrkes- och familjelivet.

Ändringsförslag 46
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska anta lämpliga 
åtgärder för att erkänna 
förlossningsdepression som en 
funktionsnedsättande sjukdom och ska 
stödja upplysningskampanjer för att 
främja en korrekt information om 
förlossningsdepression och om de 
fördomar och den risk för stigmatisering 
som alltjämt är kopplade till denna 
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sjukdom.”

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att medvetandegöra medlemsstaterna om erkännandet av 
förlossningsdepression, en sjukdom som drabbar 10–15 % av kvinnorna och som får stora 
konsekvenser för yrkes- och familjelivet.

Ändringsförslag 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Förbud mot uppsägning

För att garantera att de arbetstagare som 
avses i artikel 2 ska kunna åtnjuta sina 
rättigheter till skydd av säkerhet och hälsa 
enligt denna artikel fastställs följande:
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.
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 
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månader efter den barnledighet som avses 
i artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen 
om arbetstagaren begär detta.
3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sådana 
arbetstagare som avses i artikel 2 från 
följderna av otillåtna uppsägningar enligt 
punkterna 1 och 2.
4. Mindre förmånlig behandling av en 
kvinna i samband med graviditet eller 
sådan barnledighet som avses i artikel 8, 
ska anses utgöra diskriminering enligt 
direktiv 2002/73/EG, omarbetat genom 
direktiv 2006/54/EG.”

Or. de

Motivering

Artikel 10 i direktivet ska inte ändras. Bestämmelserna om anställningsskydd enligt det 
nuvarande direktivet 92/85/EG ska behållas.

Ändringsförslag 48
Gabriele Stauner

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 
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 

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 till minst 
fyra månader efter födseln, 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 
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sitt medgivande. sitt medgivande.

Or. de

Motivering

Ett förbud mot uppsägning till minst fyra månader efter födseln vore lämpligt. Mödrar är i 
särskilt behov av skydd just efter att barnledigheten avslutats, under de första veckorna 
”tillbaka på jobbet”. Under denna period kämpar de med de första praktiska problemen med 
att förena arbete och familj. Vi föreslår därför att tidsfristen för förbudet mot uppsägning inte 
obligatoriskt binds till slutet av barnledigheten.

Ändringsförslag 49
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 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 tolv månader
efter den barnledighet som avses i artikel 
8.1, ska arbetsgivaren skriftligen ange 
skäliga grunder för uppsägningen.

Or. de

Ändringsförslag 50
Jamila Madeira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – punkt 2
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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 tolv månader
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen.

Or. pt

Motivering

Arbetsgivaren måste alltid ge en skriftlig motivering till uppsägningen under denna period, 
oavsett om arbetstagaren begär det eller inte.

Ändringsförslag 51
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3  led b
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. Vid exceptionella fall av 
omstrukturering eller omfattande 
produktionsomläggning ska 
arbetstagarna alltid garanteras möjlighet 
att tillsammans med sin arbetsgivare 
diskutera vilka konsekvenser dessa 
förändringar får för deras yrkesmässiga 
och därmed även personliga situation.”
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Or. ro

Ändringsförslag 52
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Arbetstagare enligt artikel 2 ska ha 
möjlighet att trygga sina 
karriärmöjligheter genom utbildning och 
fortbildning.

Or. de

Motivering

Arbetstagarna ska stödjas, men det ska inte krävas ytterligare åtgärder eftersom många 
medlemsstater inte medger sådana rättigheter för arbetstagare generellt. De bör därför inte 
heller införas för de arbetstagare som avses i artikel 2.

Ändringsförslag 53
Gabriele Stauner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Medlemsstaterna ska se till att 
perioder av barnledighet ska räknas som 
yrkesverksamhet och vara 
pensionsgrundande och att arbetstagare 
som är barnlediga inte drabbas negativt i 
fråga om sina pensionsrättigheter.

Or. de
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Motivering

Det är viktigt att se till att arbetstagare som är barnlediga inte drabbas negativt i fråga om 
sina pensionsrättigheter. Medlemsstaterna bör förhindra detta genom att kompensera 
eventuella pensionsförluster.

Ändringsförslag 54
Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Rätt till utbildning och fortbildning 
för arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 2 så att de kan förbättra sina 
karriärmöjligheter.

Or. ro

Ändringsförslag 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

”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 ska
minst uppgå till 90 % av 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 
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genomsnittslönen.” beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. de

Motivering

Det är lämpligt att sänka taket så att medlemsstaterna får mer flexibilitet när de ska anpassa 
den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 56
Kathy Sinnott

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till: 
”5a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att arbetsgivare erbjuder 
arbetstagare som har återvänt efter 
barnledighet tillräckliga pauser och 
lämpliga bekvämlighetsanordningar.”

Or. en

Motivering

Enligt Världshälsoorganisationens rekommendation A55/15 bör spädbarn endast få näring 
genom amning under sina första sex månader för att uppnå optimal tillväxt, utveckling och 
hälsa. Därefter bör spädbarn få näringsmässigt tillfredsställande och säker tilläggskost 
samtidigt som de ammas fram till tvåårsåldern eller längre. Denna artikel har lagts till för att 
se till kvinnor ges möjligheten att fortsätta att amma efter sex månaders barnledighet.
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Ändringsförslag 57
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 12a utgår
Bevisbörda

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
sina nationella rättssystem vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
svarande är skyldig att bevisa att det inte 
föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att 
deras rättigheter enligt detta direktiv inte 
har respekterats, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit en sådan 
överträdelse.
2. Punkt 1 ska inte förhindra att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.
3. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
straffrättsliga förfaranden.
4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet.
5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

Or. de

Motivering

Diskriminering på grund av graviditet uppfyller redan i dag kriterierna för diskriminering på 
grund av kön. Därmed gäller också den omvända bevisbörda som redan i dag innefattas i 
direktiv 2006/54/EG.
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Ändringsförslag 58
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer som i enlighet med 
kriterierna i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv efterlevs på den klagande 
personens vägnar eller för att stödja 
vederbörande och med hans eller hennes 
tillstånd får delta i de rättsliga och/eller 
administrativa förfarandena enligt detta 
direktiv för att säkerställa efterlevnaden 
av skyldigheterna.
(Om detta ändringsförslag antas ska punkt 
5 anpassas och lyda: ”Punkterna 1–4a ska 
också tillämpas på rättsliga förfaranden 
enligt artikel 12.”)

Or. de

Ändringsförslag 59
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
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detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas.
Påföljder får innefatta betalning av 
ersättning, som inte får begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns, och ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 60
Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.”

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 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 bara 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.”

Or. ro

Ändringsförslag 61
Rovana Plumb

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får anta
förebyggande åtgärder för skydd och 
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säkerhet på arbetsplatsen för gravida 
arbetstagare och arbetstagare som nyligen 
har fött barn.

Or. ro

Motivering

Stress på arbetsplatsen kan påverka psyket hos gravida och nyförlösta kvinnor, vilket kan 
påverka fostret eller det nyfödda barnet.

Ändringsförslag 62
Jamila Madeira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det är önskvärt att de bestämmelser 
som gäller enligt detta direktiv skrivs in i 
kollektivavtal och individuella avtal för 
arbetstagare i medlemsstaterna.

Or. pt

Motivering

Många gånger utnyttjar inte arbetstagarna sina rättigheter på grund av att de inte känner till 
dem. Med denna hänvisning i avtalet blir det tydligare vilken lagstiftning som gäller i en viss 
situation.
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