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1. Indledning

Kommissionens forslag (EF) om ændring af direktiv 92/85/EØF sigter mod at forbedre 
sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, der er gravide, som lige har født, eller som 
ammer. Dette lovgivningsinitiativ, der udgør en del af EU's "forligspakke", er et af 
initiativerne til fremme af ligestilling på arbejdsmarkedet.

Revisionen af direktiv 92/85/EØF støttes, idet det dog tages i betragtning, at den omarbejdede 
tekst, der foreslås af Kommissionen, ligger under det ønskelige, både hvad angår reduktion af 
kønsskævheder på arbejdsmarkedet og fremme af en aktiv og afbalanceret forening af arbejde 
og familieliv, navnlig fordi den ikke fremmer en forældrerolle med ansvarsdeling.

Tilføjelsen af EF-traktatens artikel 141 til forslagets retsgrundlag, hvorved det får et 
kombineret retsgrundlag - artikel 137, stk. 2, om beskyttelse af arbejdstageres sundhed og 
sikkerhed samt EF-traktatens artikel 141, stk. 3, om fremme af lige muligheder for mænd og 
kvinder - tilfører direktivet en større begrebsmæssig harmoni. Samtidig gør udvidelsen af 
retsgrundlaget det muligt at tilføje bestemmelser for beskyttelse af moderskab og faderskab 
som fremtrædende sociale værdier.

De ændringer, der er foretaget ved dette forslag, vedrører navnlig forlængelse af 
minimumsperioden for barselsorlov fra 14 til 18 uger, princippet om en aflønning svarende til 
en fuld løn, fastsættelse af krav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt forbud mod 
afskedigelse.

2. Forældrerolle med ansvarsdeling.

EU's social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden fastsætter i dens prioriteter, at det er 
nødvendigt at fremme politiske foranstaltninger med det mål at lette foreningen af arbejds-, 
familie- og privatliv for både mænd og kvinder. En forstærkning af balancen mellem arbejde, 
familie- og privatliv er desuden et af de seks prioriterede indsatsområder anført i køreplanen 
for ligestilling mellem kvinder og mænd for perioden 2006-2010.

EU står i dag over for en demografisk udfordring, der er kendetegnet ved lave fødselstal og et 
voksende antal ældre. Ordninger, der skaber bedre balance imellem arbejde og familieliv 
udgør ligeledes en del af svaret på det faldende befolkningstal.

Det viser sig imidlertid, at de fastlåste kønsrollemønstre fortsat findes i samfundet og hindrer 
kvinders adgang til beskæftigelse og, ikke mindst, til kvalitetsjob. I modsætning til mændene 
ses kvinder stadig som hovedansvarlige for pasning af børn og andre familiemedlemmer med 
pasnings- og plejebehov, og de er ofte nødt til at vælge mellem børn og karriere. Kvinder 
anses ofte for at være arbejdstagere med "øget risiko", "andensorterings" eller "ufordelagtige" 
på grund af den store sandsynlighed for, at de bliver gravide og vil benytte sig af retten til
barselsorlov. Derfor er det særdeles vigtigt, at de nye former for orlov ikke afspejler eller 
forstærker de eksisterende stereotyper i samfundet.

Moderskab og faderskab er grundlæggende rettigheder, der er væsentlige for den sociale 
balance. Det er derfor ønskeligt, at revisionen af direktiv 92/85/EØF tilgodeser kvindelige 
arbejdstagere ved at beskytte moderskabet og faderskabet, navnlig gennem foranstaltninger, 
der tilskynder mænd til at påtage sig familieansvar.



DT\762251DA.doc 3/4 PE418.214v01-00

DA

Fædrenes deltagelse i barnets liv lige fra de første levemåneder er meget vigtig for en sund 
fysisk, følelsesmæssig og psykisk udvikling af barnet. Derfor er det nødvendigt, at EU-
lovgivningen også indeholder bestemmelser for en individuel, aflønnet fædreorlov, der ikke 
kan overføres til moderen, og som ægtefællen kan tage, samtidig med at moderen er på 
barselsorlov. I tilfælde af adoption bør retten til orlov også anerkendes og deles mellem begge 
ægtefæller.

3. Barselsorlovens varighed

Forslaget om forlængelse af barselsorloven til 18 uger, hvoraf de seks skal afholdes efter 
fødslen, svarer til den periode, der er anført i ILO's henstilling nr. 191 om beskyttelse af 
moderskabet, der blev vedtaget i 2000.

Da barselsorloven på 18 uger allerede er en realitet i mange medlemsstater, udgør 
forlængelsen på fire uger (fra de nuværende 14 til de foreslåede 18) en beskeden ændring, der 
sandsynligvis ikke vil have væsentlige konsekvenser for de gældende lovrammer i de 
forskellige medlemsstater. Dertil skal tilføjes, at Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder anbefaler, at perioden forlænges til 24 uger.

EU's forslag indfører ikke bestemmelser om amning. I betragtning af henstilling A55/15 fra 
WHO om vigtigheden af amning i de første levemåneder samt artikel 10 i ILO's konvention 
nr. 183 fra 2000, der anbefaler, at kvinden har ret til en eller flere pauser dagligt eller en 
daglig nedsættelse af arbejdstiden til amning, mener ordføreren, at der bør indføres en ret til 
nedsat arbejdstid til amning uden tab af nogen form for goder.

4. Aflønning

EU's forslag foreslår udbetaling af fuld månedsløn under barselsorlov svarende til den sidst 
udbetalte månedsløn eller til den gennemsnitlige månedsløn. Denne bestemmelse er imidlertid 
ikke obligatorisk, og loftet for udbetalingen fastsættes af den enkelte medlemsstat, dog ikke 
mindre end sygedagpenge.

Ordføreren er enig i EU's forslag, da udbetaling af fuld løn under orlovsperioden udgør en 
sikkerhed for, at kvinderne ikke stilles økonomisk dårligere, fordi de har valgt at få børn.

5. Forbud mod afskedigelse

Generelt virker ændringsforslagene om forbud mod afskedigelse og om de kvindelige 
arbejdstageres rettigheder positive. Disse rettigheder bør udvides til også at omfatte faderen 
under afholdelse af fædreorlov.

EU's forslag forbyder afskedigelse mellem graviditetens begyndelse og seks måneder efter 
barselsorlovens udløb. Denne periode bør udvides til et år, da den kvindelige arbejdstager i 
mange tilfælde vil skulle tilpasse sig en ny beskæftigelsessituation, hvilket tager tid.

Ordføreren anser ændringerne på dette område for positive, herunder retten til at vende tilbage 
til den samme stilling eller tilsvarende og nyde godt af eventuelle forbedringer, der måtte 
være sket under fraværet. Ordføreren hævder dog, at det bør fastslås, at en såkaldt 
"tilsvarende" stilling skal have samme funktionelle indhold, både hvad angår aflønning og 
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arbejdsopgaver.

6. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Ordføreren erkender vigtigheden af, at der indføres mulighed for, at den kvindelige 
arbejdstager, når hun vender tilbage fra barselsorlov, kan bede den respektive arbejdsgiver om 
ændringer af arbejdstiden og arbejdsordningen. Arbejdsgiveren skal ikke alene overveje 
sådanne anmodninger, men imødekomme dem, hvis de er berettigede.

Denne ret bør udvides til også at omfatte faderen med henblik på at fremme mænd og 
kvinders ansvarsdeling i forbindelse med familieopgaver. Den kendsgerning, at langt flere 
kvinder end mænd gør brug af sådanne ordninger, er med til at skabe kønsskævheder, som har 
en negativ indvirkning på kvinders stilling på arbejdspladsen og deres økonomiske 
afhængighed.

Ordføreren beklager, at EU ikke har foreslået ændringer for natarbejde. Der er en positiv 
indstilling til en ny bestemmelse, der fritager gravide arbejdstagere for natarbejde nogle uger 
før og efter fødslen og under hele ammeperioden.

Det anses ligeledes for væsentligt at skabe en ny bestemmelse, der giver arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer, såvel som faderen, der afholder fædreorlov, 
mulighed for at afvise at påtage sig overarbejde.

7. Sundhed og sikkerhed

Risikovurdering spiller en central rolle i dette forslag. Der er imidlertid ikke specificeret 
nogen forebyggende foranstaltninger til at fjerne alle former for risici for forplantningen.
Bestemmelserne forpligter ikke arbejdsgiveren til at træffe nogen form for foranstaltninger, 
før han underrettes om arbejdstagerens graviditet, hvilket sker omkring syvende eller ottende 
uge. De vigtigste risici for fostermisdannelser indtræffer under de første uger af graviditeten.

De agenser, der fremkalder genetiske modifikationer og fosterskader og forårsager 
ufrugtbarhed, misdannelser og kromosomforandringer, kan påvirke såvel mænd som kvinder 
før befrugtningen og rammer først og fremmest embryoet.

Ordføreren udtrykker bekymring herover og mener, at der ikke alene bør fokuseres på 
arbejdstagere, der er gravide, som lige har født, og som ammer. Det er vigtigt at fremme et 
forebyggende initiativ, der sikrer, at der foretages en passende vurdering af risici på 
arbejdspladsen, når der ansættes kvinder og mænd i den fertile alder.
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