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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget grundar sig på artiklarna 137.2 och 141.3 i EG-fördraget. Även om direktiv 
92/85/EEG grundas på artikel 118a i EG-fördraget (nu artikel 137) och är ett särdirektiv enligt 
direktivet om säkerhet och hälsa (direktiv 89/391/EEG) fogas nu artikel 141 i EG-fördraget 
till den rättsliga grunden för detta förslag. Barnledighet är av avgörande betydelse för skyddet 
av säkerheten och hälsan för arbetstagare som är gravida eller nyligen har fött barn. Skyddet 
mot uppsägning och diskriminering på grund av graviditet eller moderskap bidrar till att 
skydda kvinnors hälsa och säkerhet tillsammans med den ersättning som utbetalas under 
barnledigheten. Reglerna för barnledighet, ledighetens varaktighet, ersättningsnivån och 
kvinnors rättigheter och skyldigheter i samband med barnledighet och kvinnans återgång till 
arbetet hänger oupplösligt samman med tillämpningen av principen om lika möjligheter för 
män och kvinnor och jämställdhet, som fastställs i artikel 141.3 i EG-fördraget. Detta förslag 
har därför två rättsliga grunder.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har inom de områden som omfattas av dess 
behörighet ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor:

Delat ansvar

Det är mycket viktigt att kvinnor och män delar barnansvaret från det att barnet föds, men 
också att mannen ges möjlighet att axla detta ansvar. Eftersom det inte finns möjlighet att låta 
bestämmelser om pappaledighet ingå i det föreliggande direktivet understryker parlamentet att 
det måste till ytterligare ett direktiv som genomför principerna om lika möjligheter och delat 
ansvar. 

Vidare, för att förankra principen om delat ansvar måste detta förslag till direktiv ingå som 
underlag i den framtida diskussionen om direktivet om föräldraledighet och direktivet om 
likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare.

Gravida arbetstagares rättigheter vid anställning 

Sysselsättningsutskottet är övertygat om att förslaget till ändring av direktiv 92/85/EEG 
kommer att stärka gravida kvinnors rättigheter vid anställning. 
Vi är dock övertygande om att utan de ändringar som utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor förslår nedan, och de kompletterande åtgärder som arbetsmarkandens parter enats om 
på europeisk nivå, skulle den ändrade texten varken bidra i tillräckligt hög grad till att bättre 
förena de olika aspekter som rör yrkes-, privat- och familjelivet, eller hjälpa kvinnor att 
återvända till arbetsmarknaden.

Förlängning av minimilängden på barnledighet och obligatorisk ledighet 

Kommissionen föreslår att minimilängden på barnledighet förlängs från 14 till 18 veckor, 
inbegripet en obligatorisk ledighet på sex veckor efter födseln. Syftet med detta är att låta 
arbetstagaren återhämta sig efter förlossningen.
En konsekvensundersökning visar att en förlängd barnledighet som omfattar en period med 
obligatorisk ledighet efter förlossningen i sig inte ger arbetstagare som är gravida bästa 
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möjliga förutsättningar på arbetsmarknaden. Den måste därför kompletteras med åtgärder som 
en välfungerande föräldraledighetsordning eller andra insatser (som lättnader i fråga om 
barntillsynen i enlighet med det åtagande som ingår bland Barcelonamålen). Med andra ord 
kan förslaget till ändring av direktiv 92/85/EEG endast ses som ett första steg i rätt riktning.

Skydd av arbetstagarens karriärmöjligheter

Enligt förslaget till ändring av direktiv 92/85/EEG ska arbetstagare som omfattas av de 
definitioner som anges i artikel 2 ha rätt att återuppta sitt arbete eller ett likvärdigt arbete på 
villkor som inte är mindre gynnsamma för dem, och komma i åtnjutande av de förbättringar 
av arbetsvillkoren som de skulle ha haft rätt till under sin bortovaro (artikel 2.3 b).

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor ställer sig bakom detta förslag men anser det 
lika viktigt att säkerställa att dessa arbetstagare även ges den yrkesutbildning och 
kompetensutveckling de behöver för att kunna fortsätta sin karriär. 
Det faktum att dessa arbetstagare befinner sig utanför arbetsmarknaden under 18 veckor kan 
annars allvarligt skada deras karriärmöjligheter. En särskild satsning på kompetensutveckling 
och utbildning måste göras för att förhindra att dessa arbetstagares legitima möjligheter att 
göra karriär går förlorade.

Egenföretagande kvinnors rättigheter  

Även om de åtgärder för att förhindra diskriminering och säkra lika möjligheter som 
presenteras i det aktuella förslaget till direktiv endast gäller anställda kvinnor måste 
medlemsstaterna se till att även egenföretagande kvinnor åtnjuter de rättigheter som direktivet 
föreskriver. 

Arbetsmarknadsparternas roll

Den 14 december 1995 ingick de organisationer som företräder arbetsmarknadens parter på 
europeisk nivå (BusinessEurope (UNICE), CEEP och EFS) ett avtal om föräldraledighet som 
genomfördes genom rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996. Detta direktiv fastställer 
minimikraven för föräldraledighet, och spelar därmed en viktig roll när det gäller att förena 
yrkesliv med familjeliv och att främja lika möjligheter för – och likabehandling av – kvinnor 
och män.

I och med att de föreslagna ändringarna av direktiv 92/85/EEG även avser arbetstagarnas rätt 
att återuppta sitt arbete (artikel 2.2–5) är det lika viktigt att beakta vad som krävs för att dessa 
arbetstagare rent faktiskt ska kunna återvända till arbetsmarknaden. En koppling kan 
exempelvis göras till det faktum att arbetstagarnas reella möjligheter att återuppta sitt arbete 
förutsätter tillgång till en effektiv barnomsorg.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
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i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det är viktigt att beakta rådets 
direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om 
ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS.
__________
1 EGT L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. pt

Motivering

Rådets direktiv 96/34/EG utgör ett ramavtal mellan BusinessEurope (UNICE), CEEP och 
EFS om föräldraledighet och är ett viktigt tillägg till direktivet om ändring av 
direktiv 92/85/EG i och med att det fastställer minimikraven för att hjälpa arbetande 
föräldrar att förena sina skyldigheter som arbetstagare och föräldrar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Målsättningarna i fråga om 
barnomsorg anges i slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i Barcelona den 
15–16 mars 2002.

Or. pt

Motivering

Vid sitt möte i Barcelona i mars 2002 konstaterade rådet att medlemsstaterna bör undanröja 
hinder för kvinnors medverkan på arbetsmarkanden och se till att senast 2010 erbjuda 
barnomsorg för 90 procent av barnen mellan tre år och den obligatoriska skolåldern, och för 
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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. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Den 4 juli 2006 presenterade 
kommissionen ett meddelande med titeln 
”Mot en EU-strategi för barnets 
rättigheter”1.
__________
2 KOM(2006)0367.

Or. pt

Motivering

I meddelandet anger kommissionen att EU bör ge prioritet åt barns rättigheter och att 
medlemsstaterna bör respektera såväl FN-konventionen om barnets rättigheter och 
tilläggsprotokollen till denna som millennieutvecklingsmålen. Detta innebär, för så vitt det 
föreliggande direktivet angår, att man måste se till att alla barn har möjlighet att bli ammade 
och att de omhändertas på lämpligt sätt och i överensstämmelse med deras behov av 
utveckling och tillgång till barnomsorg av hög kvalitet.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Den 16 april 2002 utfärdade 
Världshälsoorganisationen en 
rekommendation om en global strategi för 
uppfödning av spädbarn och småbarn 
(A55/15).

Or. pt
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Motivering

För att växa och utvecklas på bästa sätt bör enligt Världshälsoorganisationen barn endast få 
näring genom amning under sina första sex månader.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) EU:s åldrande befolkning och 
kommissionens meddelande med titeln 
”Europas demografiska framtid – en 
utmaning som öppnar möjligheter”1

understryker nödvändigheten att med alla 
till buds stående medel skydda 
moderskapet på ett effektivt sätt.  
__________
1 KOM(2006)0571.

Or. pt

Motivering

Med tanke på den demografiska utvecklingen och på hur viktigt det är att öka barnafödandet 
måste man skapa de nödvändiga förutsättningarna för en effektiv form av barnledighet.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om arbetstagaren ammar sitt barn får 
barnledigheten på högst 18 veckor 
förlängas med 6 veckor.

Or. pt
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Motivering

Enligt Världshälsoorganisationen rekommendation A55/15 bör spädbarn endast få näring 
genom amning under sina första sex månader.  I överstämmelse med detta har en passus om 
förlängning med sex veckor fogats till denna artikel 

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv ska även gälla för 
egenföretagande kvinnor, och 
medlemsstaterna ska genomföra 
erforderliga ändringar i den egna 
lagstiftningen för att garantera dem lika 
anställningsrättigheter ifråga om 
barnledighet.

Or. pt

Motivering

Egenföretagande kvinnor bör varken behandlas annorlunda eller åtnjuta färre rättigheter än 
arbetstagande kvinnor.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkra gravida 
arbetstagarens säkerhet och hälsa i fråga 
om ergonomiska förhållanden, arbetstid 
(bl.a. vad gäller nattarbete och ändrade 
arbetsförhållanden) och arbetstempo, 
samt för att öka skyddet mot specifika 
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smittoämnen och joniserad strålning.

Or. pt

Motivering

Att skydda säkerheten och hälsan för arbetstagare som är gravida bör vara ett av 
huvudsyftena med detta direktiv.

Ändringsförslag 9

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 om 
arbetstagaren begär detta.

Or. pt

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att en arbetstagare som utnyttjat sin rätt till 
barnledighet inte kan sägas upp av detta skäl inom de tolv – och inte sex – månader som 
följer barnledigheten.  Eftersom arbetstagaren och arbetsgivaren under de sex månaderna 
som följer barnledigheten kan ha anledning att anpassa hennes arbetssituation till de nya 
omständigheterna bör perioden för skydd mot uppsägning förlängas till tolv månader.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11  punkt 2  led c
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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 tillfällen i 
samband med omstrukturering eller 
omfattande omorganisering av 
tillverkningsprocessen ska åtgärder alltid 
vidtas för att garantera att arbetstagaren 
ges tillfälle att diskutera med 
arbetsgivaren hur dessa ändrade 
förhållanden påverkar hennes 
arbetssituation.”

Or. pt

Motivering

Detta är viktigt eftersom vid en oförutsedd situation (exempelvis en ekonomisk kris) – som kan 
vara till nackdel för barnlediga kvinnor och få till följd att de går miste om sina rättigheter –
kan deras anställning hotas såvida de inte diskuterar omstruktureringens följder med 
arbetsgivaren.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ca ska läggas till 
punkt 2:
ca) För att säkra deras karriärmöjligheter 
ska de arbetstagare som avses i artikel 2 
ha rätt till kompletterande utbildning och 
kompetensutveckling.
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Or. pt

Motivering

Syftet med detta är att se till barnafödande inte hindrar kvinnors karriärmöjligheter. 
Arbetsgivare bör i samråd med berörda arbetstagare vidta de åtgärder som krävs för att ge 
arbetstagarna den utbildning och kompetensutveckling som behövs för att trygga deras 
karriärmöjligheter.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande led cb ska läggas till 
punkt 2:
cb) Medlemsstaterna ska se till att 
utnyttjande av barnledighet inte medför 
försämrade pensionsrättigheter för 
arbetstagaren.

Or. pt

Motivering

Det är viktigt att se till att det stöd som utbetalas till arbetstagare under barnledigheten inte 
påverkar deras pensionsrättigheter i negativ riktning.  Medlemsstaterna bör förhindra detta 
genom att kompensera eventuella pensionsförluster. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led d
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11  punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
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arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.”

arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.
Denna begäran kan även göras av en 
förälder till den arbetstagare som 
tillerkänts barnledighet, eller av dennes 
partner, och ska behandlas på samma 
sätt.”

Or. pt

Motivering

För att främja delat ansvar är det viktigt att även en förälder till arbetstagaren eller dennes 
make eller partner har möjlighet att begära dessa ändringar av arbetstider och arbetsmönster 
efter barnledighetens slut.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De organisationer som företräder 
arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå uppmanas att diskutera ramavtalet 
om föräldraledighet utifrån målsättningen 
att båda föräldrar bidrar till att finna en 
bättre balans mellan arbete och privatliv 
när de får barn.

Or. pt

Motivering

Förslaget till ändring av direktiv 92/85/EEG anger inte de specifika medel som måste till för 
att säkra att barnledigheten utnyttjas på ett effektivt sätt och för att underlätta för övergången 
mellan barnledighetens slut och återgången till arbetslivet, exempelvis i form av barnomsorg, 
pappaledighet och föräldraledighet.
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