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Zmiana dyrektywy w sprawie urlopu
macierzyńskiego
W grudniu 2014 r. Komisja przyznała Parlamentowi i Radzie dodatkowe sześć miesięcy na
osiągnięcie porozumienia co do wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie urlopu
macierzyńskiego. Jeśli w tym terminie nie zostanie osiągnięte porozumienie, Komisja zamierza
wycofać wniosek. Ten sześciomiesięczny okres wkrótce wygaśnie, a dokonane postępy są
nieznaczne.

Historia dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego
Nowa dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego została zaproponowana przez Komisję w 2008 r., a jej
podstawą były art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3 Traktatu WE (obecnie art. 153 i 157 TFUE). Celem jej było
ulepszenie ochrony i praw pracowniczych przysługujących pracownicom w ciąży, pracownicom, które
niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersią, a także przyczynienie się do lepszego godzenia życia
zawodowego, rodzinnego i prywatnego. Dyrektywa z 2008 r. miała zastąpić obowiązującą dyrektywę z
1992 r., która określa minimalny urlop macierzyński wynoszący 14 tygodni, z dwoma tygodniami
obowiązkowego urlopu przed porodem i/lub po porodzie, oraz odpowiedni zasiłek zamiast wynagrodzenia
zgodnie z przepisami krajowymi. Proponowana przez Komisję zmiana polegałaby na wprowadzeniu
minimalnego czasu trwania urlopu macierzyńskiego wynoszącego 18 tygodni, z co najmniej sześcioma
tygodniami obowiązkowego urlopu po porodzie, oraz wprowadzeniu zasiłku w wysokości pełnego
wynagrodzenia. Proponowana długość urlopu jest zgodna z zaleceniem nr 191 Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczącym ochrony macierzyństwa, by przedłużyć urlop macierzyński do 18 tygodni.
Parlament głosował w 2010 r. za przyjęciem tego wniosku z pewnymi zmianami, w szczególności proponując
wydłużenie minimalnego urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni oraz dodając dwa tygodnie urlopu
ojcowskiego na tych samych warunkach co urlop macierzyński. Prawem do urlopu macierzyńskiego zostaliby
objęci także rodzice adopcyjni i pracownicy pracujący na podstawie umów wszelkiego typu, w tym
pracownicy domowi. We wniosku podkreślono również, że jego przepisy nie powinny naruszać innych
przepisów państw członkowskich w sprawie urlopu rodzicielskiego ani ich kwestionować.
Po pierwszym czytaniu w Parlamencie proponowana dyrektywa została zablokowana w Radzie i do tej pory
niewiele zrobiono w tej sprawie, w związku z czym Jean-Claude Juncker ogłosił, że wycofa wniosek, jeśli w
ciągu sześciu miesięcy nie dokona się żaden postęp. Rada skrytykowała poprawki Parlamentu, ponieważ
proponowany minimalny urlop uznany został za zbyt długi i kosztowny, a według niektórych zagrażał on
zasadzie pomocniczości. Niektórzy skrytykowali dodanie urlopu ojcowskiego, zaznaczając że urlop ten nie
powinien być ujęty w dyrektywie w sprawie urlopu macierzyńskiego, ponieważ jego celem nie jest godzenie
zawodowego, rodzinnego i prywatnego.

Przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego w państwach
członkowskich
Obecnie jedynie w 11 państwach członkowskich urlop macierzyński trwa już (przynajmniej) proponowane 20
tygodni, zaś w 14 państwach obowiązuje sześciotygodniowy obowiązkowy urlop po porodzie. Ponadto młode
matki otrzymują 100% wynagrodzenia przez cały urlop macierzyński w 15 państwach członkowskich.
Urlop ojcowski trwający przynajmniej dwa tygodnie istnieje obecnie w 13 państwach członkowskich, ale tylko
w siedmiu ojcowie otrzymują pełne wynagrodzenie podczas urlopu. Niemniej jednak należy zauważyć, że
stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu umożliwia osiągnięcie kompromisu, tak by można było
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skompensować brak w którejś z tych kategorii innym przepisem prawnym, z możliwością na przykład
zastąpienia na szczeblu krajowym czterech ostatnich tygodni z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego systemem
urlopu ze względów rodzinnych.

Dodatkowe informacje o różnych przepisach krajowych można znaleźć w infografice EPRS na temat urlopu
macierzyńskiego i ojcowskiego w państwach członkowskich.
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