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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0637),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 137.2 och 141.3 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0340/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för 
att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för 
att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
och om åtgärder till stöd för arbetstagares 
möjligheter att skapa balans mellan 
rättigheter och skyldigheter inom arbets-
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respektive familjelivet

Or. en

Motivering

Det går att utöka direktivets räckvidd tack vare den dubbla rättsliga grunden, som bland 
annat består av artikel 141.3 i EG-fördraget. Denna samtidiga behandling stärker budskapet 
till företagen att familjebildning berör såväl män som kvinnor.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I resolutionen av den 29 juni 2000 
från rådet och ministrarna för 
sysselsättning och socialpolitik, 
församlade i rådet, om balans mellan 
kvinnor och män i deltagandet i arbets-
och familjelivet1 uppmuntrades 
medlemsstaterna att överväga att se över 
möjligheten att inom sina respektive 
rättssystem bevilja manliga arbetstagare 
en individuell och icke överförbar rätt till 
faderskapsledighet med bibehållande av 
de rättigheter som är förenade med 
anställningen. 
____________
1 EGT C 218, 31.7.2000, s. 6.

Or. pt

Motivering

I resolutionen av den 29 juni 2000 från rådet och ministrarna för sysselsättning och 
socialpolitik, församlade i rådet, om balans mellan kvinnor och män i deltagandet i arbets-
och familjelivet uppmuntrades medlemsstaterna att överväga att se över möjligheten att inom 
sina respektive rättssystem bevilja manliga arbetstagare en individuell och icke överförbar 
rätt till faderskapsledighet med bibehållande av de rättigheter som är förenade med 
anställningen. De flesta medlemsstater har svarat positivt.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) I slutsatserna från rådet 
(sysselsättning och socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) från 
december 2007 om en god balans mellan 
kvinnors och mäns roller vad avser 
arbete, tillväxt och social 
sammanhållning erkänner rådet att 
möjligheten att förena arbetsliv och 
familje- och privatliv är grundläggande 
för att främja jämställdheten på 
arbetsmarknaden.

Or. pt

Motivering

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) För en verklig jämställdhet är det 
avgörande att män tar ut en obligatorisk 
pappaledighet enligt samma bestämmelser 
som gäller för mammaledighet, förutom 
längden, så att det kan skapas 
förutsättningar för lika deltagande av 
män och kvinnor i arbets- och 
familjelivet.
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Or. pt

Motivering
Pappaledighet bör göras obligatorisk så att män inte utsätts för social press att inte ta ut den. 
Det är viktigt med en signal till arbetsmarknaden att män också måste vara borta från 
arbetsplatsen när de får barn och den ekonomiska verksamheten bör därför organiseras så 
att hänsyn tas till den mänskliga fortplantningen som inte bara är en framträdande social 
faktor utan också en rättighet och ett ansvar för både kvinnor och män.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Skäl 14 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 20 sammanhängande veckors
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor […] 
efter förlossningen.”

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. A cet égard, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, à 
encourager l'allaitement maternel et d'aider à créer une relation solide avec l'enfant. Un 
délai plus long pourrait affecter le retour des femmes au marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Skäl 17 ska ersättas med följande:
”Även åtgärder beträffande 
mammaledighet skulle vara 
verkningslösa, om de inte vore 
förbundna med fullständiga bibehållna 
rättigheter enligt anställningsavtalet, 
inklusive bibehållen full lön och
motsvarande ersättning.”

Or. fr

Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I artikel 1 ska följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Detta direktiv har också till syfte att 
förbättra förutsättningarna för gravida 
arbetstagare och arbetstagare som nyligen 
har fött barn att stanna kvar på eller 
återvända till arbetsmarknaden samt att 
förbättra möjligheterna att förena arbete 
med privat- och familjeliv.”

Or. en
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Motivering

Eftersom artikel 141 i EG-fördraget har lagts till som rättslig grund till detta förslag syftar 
denna nya punkt till att öka direktivets räckvidd och gör det möjligt att inbegripa sådant som 
flexibla arbetsvillkor och pappaledighet.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1c. Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med
a) gravid arbetstagare: gravid 
arbetstagare, inklusive arbetstagare som 
utför hushållsarbete, som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis,
b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn, inklusive arbetstagare som utför 
hushållsarbete, enligt definitionen i 
nationell lagstiftning och/eller praxis och 
som underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning 
och/eller praxis,
c) arbetstagare som ammar: 
arbetstagare som ammar, inklusive 
arbetstagare som utför hushållsarbete,
enligt definitionen i nationell lagstiftning 
och/eller praxis och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis,”

Or. en
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Motivering

Ramdirektivet om hälsa och säkerhet omfattar inte arbetstagare som utför hushållsarbete. 
Föredraganden anser dock att de uttryckligen bör omfattas av lagstiftningen om mödraskydd. 

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1d. Artikel 3 ska ersättas med följande:
”Artikel 3
Riktlinjer
1. Kommissionen ska, i samråd med 
medlemsstaterna och med biträde av 
Rådgivande kommittén för 
arbetarskyddsfrågor, utarbeta riktlinjer 
för bedömning av kemiska, fysikaliska 
och biologiska agenser samt 
industriprocesser som anses medföra 
risker för manliga och kvinnliga 
arbetstagares reproduktiva hälsa och för 
säkerheten och hälsan för de arbetstagare 
som avses i artikel 2. Dessa riktlinjer ska 
ses över och, från och med 2012, 
uppdateras åtminstone vart femte år.
Dessa riktlinjer ska även omfatta 
arbetsrörelser och arbetsställningar, 
psykisk och fysisk uttröttning och andra 
former av psykiska och fysiska 
påfrestningar i samband med de 
arbetsuppgifter som utförs av de 
arbetstagare som avses i artikel 2.
2. De riktlinjer som avses i punkt 1 ska
vara vägledande vid den bedömning som 
avses i artikel 4.1.
Medlemsstaterna ska därför informera 
samtliga arbetsgivare och samtliga 
manliga och kvinnliga arbetstagare 
och/eller deras representanter och 
arbetsmarknadsparterna inom respektive 
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medlemsstat om dessa riktlinjer.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att riktlinjerna anpassas efter den senaste utvecklingen och de senaste rönen. 
Både kvinnor och män utsätts för hälso- och säkerhetsrisker och det bör generellt tas mer 
hänsyn till dessa risker eftersom de har betydelse även före befruktningsögonblicket. 

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1e. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4
Bedömning, information och samråd
1. I den riskbedömning som ska 
genomföras i enlighet med 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivaren 
inbegripa en bedömning av riskerna för 
manliga och kvinnliga arbetstagares 
reproduktiva hälsa.
2. 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 och/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 
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direktiv 89/391/EEG och ska ske i syfte 
att
– bedöma varje risk för säkerhet och 
hälsa och varje möjlig inverkan på 
graviditet eller amning för arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 2 och 
arbetstagare som kan antas befinna sig i 
något av de tillstånd som avses i artikel 2,
– avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.
3. 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 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 och/eller verksamheten i 
fråga och/eller dessas representanter
samt berörda arbetsmarknadsparter.
4. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa att arbetstagarna och/eller 
deras representanter i företaget eller 
verksamheten i fråga kan kontrollera 
tillämpningen av detta direktiv eller kan 
medverka till dess tillämpning, särskilt i 
fråga om de åtgärder som arbetsgivaren 
beslutar om och som avses i punkt 2, utan 
att det påverkar arbetsgivarens ansvar för 
att besluta om sådana åtgärder.
5. Samråd med och medverkan av 
arbetstagare och/eller deras 
representanter i samband med frågor som 
täcks av detta direktiv ska ske i enlighet 
med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG.”

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att ha ett förebyggande synsätt för att garantera att lämpliga 
riskbedömningar genomförs på alla arbetsplatser där de anställda är kvinnor och män i fertil 
ålder. Såväl män som kvinnor kan före befruktningen exponeras för ämnen som framkallar 
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genetiska förändringar och anomalier som leder till infertilitet, kromosomstörningar och 
missbildningar. De allvarligaste effekterna drabbar dock embryot. Punkterna 4 och 5 läggs 
till eftersom det i alla andra direktiv om hälsa och säkerhet finns särskilda artiklar om 
information till och samråd med arbetstagarna och deras företrädare.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1f. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Om det av tekniska och/eller andra 
objektiva skäl inte är möjligt att ändra 
arbetstagarens arbetsförhållanden 
och/eller arbetstid [...] ska arbetsgivaren 
vidta nödvändiga åtgärder för att ge 
arbetstagaren i fråga andra 
arbetsuppgifter.”
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Om det av tekniska och/eller andra 
objektiva skäl inte är möjligt att ge 
arbetstagaren andra arbetsuppgifter [...] 
ska arbetstagaren i fråga beviljas 
ledighet enligt nationell lagstiftning 
och/eller praxis under så lång tid som 
detta är nödvändigt för att skydda 
hennes säkerhet och hälsa.”

Or. en

Motivering

Den nuvarande texten i punkterna 2 och 3 ger arbetsgivarna alltför för stora möjligheter att 
hävda att de inte kan anpassa arbetsplatsen eller erbjuda alternativa arbetsuppgifter. Genom 
strykningen av orden ”eller om detta inte rimligen kan krävas av klart redovisade skäl” 
stärks skyddet för kvinnors anställningsmöjligheter, eftersom det finns mindre utrymme för 
arbetsgivaren att påstå att det inte är tekniskt eller objektivt möjligt att erbjuda sådana 
alternativ.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Övertidsarbete
1. En gravid arbetstagare samt 
arbetstagare med barn under 12 år får 
inte åläggas att utföra övertidsarbete.
2. Arbetstagare som ammar får inte 
åläggas att utföra övertidsarbete under 
amningsperioden om arbetstagarens eller 
barnets hälsa kräver detta.”

Or. pt

Motivering

Kvinnor och män bör ha behandlas gynnsamt i fråga om övertidsarbete och därför bör det 
införas nya bestämmelser om möjligheter att frånsäga sig övertidsarbete så länge barnet är 
under 12 år.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a
Pappaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att de arbetstagare som 
nyligen blivit fäder ska ha rätt till en 
kontinuerlig, betald pappaledighet som 
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inte kan överföras till modern, med full 
lön i minst fyra sammanhängande veckor, 
varav två ska vara obligatoriska efter 
förlossningen.”

Or. pt

Motivering

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Ändringsförslag 14

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 
mammaledighet under minst 20 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. fr

Motivering

Mammaledigheten måse vara tillräckligt lång för att de kvinnor som så önskar kan amma 
sina barn under goda förhållanden. WHO rekommenderar uteslutande amning under barnets 
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första sex månader (A55/15).

Det är lämpligt med 20 veckors mammaledighet för att hjälpa kvinnan att återhämta sig efter 
förlossningen, främja amning och bidra till att det skapas en stark relation till barnet. En 
längre period skulle kunna inverka på kvinnans återvändande till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 15

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 mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
avlönad ledighet på minst åtta 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 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln. Den obligatoriska åtta 
veckor långa ledigheten ska gälla 
samtliga kvinnliga arbetstagare, oavsett 
om de är anställda, egenföretagare, 
medhjälpande makar eller arbetslösa, och 
oberoende av antalet dagar som de arbetat 
tidigare.

Or. fr

Motivering

Det är oerhört viktigt att samtliga europeiska kvinnor som är direkt involverade i den 
ekonomiska verksamheten åtnjuter samma rätt till obligatorisk och avlönad mammaledighet. 
På detta sätt skulle man överbrygga diskrimineringsklyftan mellan kvinnor som får barn. Den 
obligatoriska och avlönade mammaledigheten på sex veckor bör även utsträckas till kvinnor 
som ännu inte är på arbetsmarknaden men som studerar på hel- eller deltid och som tvingas 
avbryta studierna under en period för att föda barn.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8  punkt 4

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 med full 
ersättning när barn föds för tidigt, läggs in 
på sjukhus efter födseln eller föds med 
funktionshinder samt vid flerbarnsfödslar 
och när modern är funktionshindrad. Den 
kompletterande ledighetens längd ska stå i 
proportion till moderns och barnets eller 
barnens särskilda behov, så att hänsyn kan 
tas till dessa.

Or. fr

Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar. På grund av de nya problem som funktionshindrade kvinnor möter i 
samhället har många funktionshindrade mödrar behov av längre ledighet för att vänja sig vid 
och anpassa sig till sin nya situation. Detta behövs även för en god utveckling inom familjen.

Ändringsförslag 17

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 inte påverkar 
mammaledighetens längd.



PR\760965SV.doc 19/31 PE418.151v01-00

SV

Or. pt

Motivering

Sjukledighet som beror på sjukdom eller komplikationer som är en följd av graviditeten bör 
inte påverka mammaledighetens längd. Det är viktigt att se till att gravida arbetstagare inte 
diskrimineras och att de har samma rättigheter som andra arbetstagare.

Ändringsförslag 18

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 
sitt medgivande.

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 mammaledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skriftligen angivna 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.

Or. fr

Motivering

En skriftlig motivering till skälen till uppsägningen, utan att den berörda arbetstagaren begär 
det, borde vara praxis i samband med alla kontrakt som löper ut eller som avslutas före den 
tidpunkt som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om.
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Ändringsförslag 19

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. fr

Motivering

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse à s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation, et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle agréée au départ 
entre l’employeur et l’employée.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
föräldralediga manliga arbetstagare 
åtnjuter samma uppsägningsskydd som 
det som arbetstagare enligt definitionen i 
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artikel 2 omfattas av enligt den här 
artikeln.

Or. en

Motivering

Arbetstagaren ska under sin pappaledighet har rätt till samma uppsägningsskydd som 
gravida arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött barn eller ammar.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. I de fall som avses i artikel 5-7 ska de 
rättigheter som följer av 
anställningsavtalet, även i fråga om 
bibehållen lön och/eller rätt till 
motsvarande ersättning, säkerställas i 
nationell lagstiftning och/eller praxis för 
sådana arbetstagare som avses i 
artikel 2.”

Or. fr

Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar.
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Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I punkt 2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) Bibehållen lön och/eller rätt till 
motsvarande ersättning för arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 2.”

Or. fr

Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar.

Ändringsförslag 23

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 
genomsnittslönen.

3. Den ersättning som avses i punkt 2 b ska 
anses motsvara lönen 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 80 procent av den 
berörda arbetstagarens senaste 
månadslön eller genomsnittliga 
månadslön. Medlemsstaterna får fastställa 
vilken period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.

Or. fr
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Motivering

Kvinnornas ersättning bör motsvara den fulla lönen, så att de inte förlorar ekonomiskt bara 
för att de är mödrar.
80 procent av den senaste månadslönen eller den genomsnittliga månadslönen är ett lämpligt 
tak som garanterar att familjerna inte riskerar att drabbas av fattigdom och social 
utslagning, med särskild hänsyn till ensamstående föräldrar.

Ändringsförslag 24

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 
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.

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
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, i 
syfte att garantera bättre möjligheter att 
förena arbete med privat- och familjeliv.

Or. fr

Motivering

I och med Lissabonstrategin har det införts nya arbetsmarknadspolitiska principer. Det rör 
sig om ”flexicurity”, som ministrarna för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och 
konsumentfrågor antog en rad principer för i rådet under 2007. Med hjälp av ”flexicurity” 
bör man bland annat främja jämställdhet och införa åtgärder som gör det möjligt att förena 
arbete med familje- och privatliv. Det nya förslaget till direktiv bör innehålla en hänvisning 
till detta.
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da. Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska vid behov 
uppmuntra arbetsgivarna att ge 
arbetstagare som återvänder till arbetet 
efter mammaledighet stöd för 
återintegrering och fortbildning.”

Or. en

Motivering

Det är svårt för arbetstagare som varit mammalediga att återvända till arbetet. De måste få 
lämpligt stöd i form av fortbildning och handledning.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Pauser för att amma eller ge mat
1. En kvinnlig arbetstagare som ammar 
ska ha rätt till amningspauser under 
arbetsdagen så lång tid som amningen 
tar.
2. Om amning inte sker och båda 
föräldrarna yrkesarbetar har antingen 
den ena föräldern eller båda rätt till 
pauser för att ge barnet mat fram till ett 
års ålder.
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3. Den dagliga pausen för amning eller 
för att ge barnet mat ska tas vid två olika 
tillfällen som får uppgå till högst en 
timme vardera och inte understiga en 
halvtimme, om inget annat 
överenskommits med arbetsgivaren.
4. Vid flerbarnsfödsel ska den paus som 
avses i punkt 3 utökas med en halvtimme 
för varje barn utöver det första.
5. Om någon av föräldrarna arbetar deltid 
ska den dagliga pausen för amning eller 
för att ge barnet mat minskas i 
förhållande till arbetstiden men får inte 
understiga en halvtimme.
6. I de fall som avses i punkt 5 ska den 
dagliga pausen beviljas för en period på 
upp till en timme och i förekommande fall 
för en andra period med den återstående 
tiden, om inget annat överenskommits 
med arbetsgivaren.”

Or. pt

Motivering

Med hänsyn till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation A55/15 om betydelsen 
av amning under de första sex levnadsmånaderna och med hänsyn till artikel 10 i ILO:s 
konvention 183 från 2000, där det rekommenderas att kvinnor bör ha rätt till en eller flera 
pauser per arbetsdag för att kunna amma, menar föredraganden att rätten till reducerad 
arbetstid för amning måste iakttas, utan förlust av några förmåner.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel -12 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel -12 ska införas:
”Artikel -12
Diskrimineringsförebyggande åtgärder
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Medlemsstaterna ska genom kollektivavtal 
eller praxis uppmuntra arbetsgivarna att 
vidta verkningsfulla åtgärder för att 
förhindra diskriminering av kvinnor på 
grund av ledighet i samband med 
graviditet, moderskap eller adoption.
Införande av ett jämställdhetsperspektiv
Medlemsstaterna ska aktivt ta hänsyn till 
den objektiva jämställdheten mellan 
kvinnor och män vid utarbetandet och 
genomförandet av lagar och andra 
författningar, strategier och verksamheter 
på de områden som detta direktiv avser.”

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [fem år 
efter antagandet] och därefter vart 
femte år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [fem år 
efter antagandet] och därefter vart 
tredje år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens rapport ska ta 2. Kommissionens rapport ska ta 
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vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. I enlighet med 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv ska denna rapport 
bland annat innehålla en bedömning av 
vilken inverkan de vidtagna åtgärderna har 
på kvinnor och män. Mot bakgrund av den 
information som mottagits ska rapporten 
vid behov även omfatta förslag som syftar 
till att ändra och uppdatera 
direktiv 92/85/EEG, ändrat genom detta 
direktiv.

vederbörlig hänsyn till synpunkterna från 
arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer. I enlighet med 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv ska denna rapport 
bland annat innehålla en bedömning av 
vilken inverkan de vidtagna åtgärderna har 
på kvinnor och män. Den ska även 
innehålla en konsekvensbedömning om 
såväl de sociala som de ekonomiska 
effekterna i EU av en ytterligare 
förlängning av mammaledigheten. Mot 
bakgrund av den information som 
mottagits ska rapporten vid behov även 
omfatta förslag som syftar till att ändra och 
uppdatera direktiv 92/85/EEG, ändrat 
genom detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Man måste utröna de exakta kostnaderna och förmånerna för såväl kvinnorna som samhället 
vid en betydande förlängning av mammaledigheten. Då denna förlängning underlättar 
amning kan den till exempel möjliggöra minskade hälso- och sjukvårdskostnader och ha en 
positiv inverkan på miljön och hushållens köpkraft.
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MOTIVERING

1. Inledning

Europeiska kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/85/EEG syftar till att förbättra 
säkerheten och hälsan för gravida arbetstagare, arbetstagare som nyligen har fött barn eller 
som ammar. Detta lagstiftningsinitiativ ingår i kommissionens ”förlikningspaket” och är ett 
av initiativen för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden.

Direktiv 92/85/EEG måste ses över, eftersom kommissionens förslag till ändring av det 
lämnar en del övrigt att önska, både vad gäller minskningen av skillnaderna mellan män och 
kvinnor på arbetsmarknaden och förbättrade möjligheter att förena arbete med familje- och 
privatliv, framför allt på grund av det inte gynnar ett delat föräldraansvar.

Genom att artikel 141 i EG-fördraget läggs till som en del av förslagets rättsliga grund ges 
förslaget en kombinerad rättslig grund – artikel 137.2 om att skydda arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa, och artikel 141.3 i EG-fördraget om att säkerställa tillämpningen av principen om 
lika möjligheter mellan kvinnor och män – och en mer enhetlig begreppsram. I och med att 
den rättsliga grunden breddas blir det dessutom möjligt att införa bestämmelser om skydd av 
föräldraskapet, som har ett stort socialt värde.

Ändringarna i förslaget handlar främst om en förlängning av minimiperioden för 
mammaledighet från 14 till 18 veckor samt om principen om ersättning motsvarande full lön, 
skydd av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och förbud mot uppsägning.

2. Delat föräldraansvar

I EU:s sociala agenda prioriteras bland annat främjandet av åtgärder som underlättar 
möjligheten att förena arbete med familje- och privatliv, både för kvinnor och för män. 
Betoningen på bättre möjligheter att förena arbete med familje- och privatliv är också en av de 
sex prioriteringarna i färdplanen för jämställdhet 2006–2010.

EU står inför en demografisk utmaning som kännetecknas av låga födelsetal och en växande 
andel äldre. Förbättrade bestämmelser som gynnar en balans mellan arbets- och familjelivet 
erbjuder också en lösning på den sjunkande födelsekurvan.

För övrigt kvarstår könsstereotyperna i samhället, vilket är ett hinder för kvinnornas tillgång 
till arbete, framför allt till bra arbeten. Kvinnor anses fortfarande, till skillnad från männen, 
vara de som bär huvudansvaret för att ta hand om barn och andra omsorgsberoende personer 
och blir ofta tvungna att välja mellan moderskap och yrkeskarriär. Kvinnor betraktas ofta som 
arbetstagare förenade med ”hög risk”, ett ”andrahandsalternativ”, eller som ”olämpliga” på 
grund av sannolikheten att de blir gravida och utnyttjar sin rätt till mammaledighet. Därför är 
det viktigt att man med de nya föräldraledighetsformerna inte upprepar eller förstärker 
rådande stereotypiska föreställningar i samhället.
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Föräldraskap är en grundläggande rättighet som är central för den sociala jämvikten. Därför är 
det viktigt att man vid omarbetningen av direktiv 92/85/EEG gynnar förvärvsarbetande 
kvinnor och skyddar både moderskap och faderskap, bland annat genom åtgärder som 
uppmuntrar männen att ta sitt familjeansvar.

Det är är mycket viktigt för barnets fysiska, känslomässiga och psykiska utveckling att båda 
föräldrarnas är delaktiga i dess liv. Därför måste gemenskapslagstiftningen även omfatta 
individuell pappaledighet, som inte går att överföra och som ger rätt till ersättning, och som 
fadern kan utnyttja parallellt med mammaledigheten. Vid adoption ska man också ha rätt till 
föräldraledighet, som ska delas av båda föräldrarna.

3. Mammaledighetens omfattning

Eftersom många medlemsstater redan har en mammaledighet på 18 veckor är ökningen med 
fyra veckor (från dagens 14 till föreslagna 18) en blygsam förändring, med föga betydelse för 
flera medlemsstaters rättsordning. Den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor 
och män förordar en förlängning av mammaledigheten till 24 veckor.

Enligt föredraganden är det lämpligt med 20 veckors mammaledighet för att hjälpa kvinnan 
att återhämta sig efter förlossningen, främja amning och bidra till att det skapas en stark 
relation till barnet. En längre period skulle kunna inverka på kvinnans återvändande till 
arbetsmarknaden.

Minimiledigheten efter förlossningen bör även uppgå till 8 veckor, med målet att uppmuntra 
kvinnorna att amma så länge som möjligt.

Kommissionens förslag innehåller inga bestämmelser om amning. Med hänsyn till WHO:s 
rekommendation A55/15 om vikten av amning under de första levnadsmånaderna och till 
artikel 10 i ILO:s konvention 183 från 2000, där kvinnor garanteras rätt till en eller flera 
pauser per arbetsdag eller kortare arbetsdagar för att kunna amma, menar föredraganden att 
rätten till arbetstidsförkortning för amning måste iakttas, utan förlust av några förmåner.

4. Ersättning

Kommissionen föreslår att det under mammaledigheten ska betalas ut en månadsersättning 
motsvarande 100 procent av den senaste månadslönen eller den genomsnittliga månadslönen. 
Denna bestämmelse är dock inte obligatorisk.

En ersättning motsvarande full månadslön under mammaledigheten är en garanti för att 
kvinnorna inte drabbas ekonomiskt då de valt att bilda familj. Ersättningen får inte vara lägre 
än 80 procent av den senaste månadslönen eller den genomsnittliga månadslönen. Det är en 
lämplig miniminivå som garanterar att familjerna inte riskerar att drabbas av fattigdom och 
social utslagning, med särskild hänsyn till ensamstående föräldrar.

5. Förbud mot uppsägning

De förslagna ändringarna avseende förbud mot uppsägning och kvinnliga arbetstagares 
rättigheter är i allmänhet positiva. Dessa rättigheter bör även omfatta fadern under hans 
pappaledighet.
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Enligt kommissionens förslag ska det vara förbjudet att säga upp någon från och med 
graviditetens början och till och med sex månader efter mammaledighetens slut. Denna period 
bör förlängas till ett år, eftersom kvinnliga arbetstagare i många fall blir tvungna att anpassa 
sig till en förändrad arbetssituation, vilket kräver sin tid.

Föredraganden anser att de förslagna ändringarna på detta område är positiva, inklusive rätten 
att återuppta samma eller ett likvärdigt arbete och att komma i åtnjutande av eventuella 
förbättrade arbetsvillkor som införts under ledigheten. Föredraganden menar därför att det bör 
understrykas att det ”likvärdiga” arbetet verkligen ska ha samma funktionella innehåll, i fråga 
om både lön och arbetsuppgifter.

6. Flexibilitet i arbetets organisation

Föredraganden är medveten om vikten av att kvinnliga arbetstagare får möjlighet att ändra 
sina arbetstider och sitt arbetsmönster då de börjar arbeta igen efter mammaledigheten. 
Arbetsgivaren ska inte bara överväga en sådan begäran, utan också bifalla den i berättigade 
fall.

Denna rättighet bör även utsträckas till att gälla fadern i syfte att uppmuntra delat 
föräldraansvar. Att det är fler kvinnor än män som utnyttjar denna bestämmelse skapar 
obalans mellan kvinnor och män, vilket inverkar negativt på kvinnornas situation på 
arbetsplatsen och deras ekonomiska beroende.

Föredraganden anser att det är viktigt att införa en ny bestämmelse som ger arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller ammar och även fäder som tagit pappaledigt möjlighet 
att vägra att arbeta övertid.

7. Hälsa och säkerhet

Frågan om riskbedömning är central i förslaget. Ändå nämns inga förebyggande åtgärder för 
att undanröja alla risker kopplade till fertiliteten. Arbetsgivaren är enligt bestämmelserna inte 
skyldig att vidta någon åtgärd innan han eller hon får vetskap om en arbetstagares graviditet, 
vilket sker i ungefär sjunde till åttonde veckan. De största riskerna för skador på fostret 
inträffar dock under graviditetens första veckor.

Ämnen som framkallar genetiska förändringar och anomalier som ger upphov till infertilitet, 
missbildningar och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före befruktningen 
och skadar främst embryot.

Föredraganden vill uttrycka sin oro över denna fråga och anser att arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar inte kan betraktas som särfall. Det är viktigt att ha 
ett förebyggande synsätt för att garantera att det genomförs lämpliga riskbedömningar på 
arbetsplatsen för kvinnor och män i fertil ålder.
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8. Konsekvensbedömning

Föredraganden anser att man måste utröna de exakta kostnaderna och förmånerna för såväl 
kvinnorna som samhället vid en betydande förlängning av mammaledigheten. Då denna 
förlängning underlättar amning kan den till exempel möjliggöra minskade hälso- och 
sjukvårdskostnader och ha en positiv inverkan på miljön och hushållens köpkraft.
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