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RÖVID INDOKOLÁS 

A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló intézkedések nem csupán 

a nők jogaira korlátozódnak, hanem általában véve a férfiak jogainak és a nemek közötti 

egyenlőségnek az általános érvényesítéséhez is szükségesek. Ezenkívül fontos szerepet 

játszanak az EU gazdaságában, többek között a népesség elöregedése és a munkaerőhiány 

által gyakorolt negatív hatások elleni küzdelem tekintetében.  

 

A nők munkaerő-piaci helyzete továbbra is kihívást jelent – a nők foglalkoztatási aránya 

átlagosan 64% az EU-ban, míg a férfiaké 76%. A jelek szerint a nők munkaerő-piaci 

inaktivitásának az a legfőbb oka, hogy nincsen lehetőség a szakmai és a családi feladatok 

hatékony összeegyeztetésére. Ennek következtében a nemek közötti nyugdíjkülönbség – 

amely a nők egész élete során felhalmozódott egyenlőtlenségek és a munkaerőpiactól való 

távolléti időszakok eredménye – az Unióban drasztikus 40%-os átlagon van1.  A nemek 

közötti egyenlőség munkaerőpiacon való megvalósításában az előrehaladás lassú volt, és a 

munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését célzó intézkedésekre van szükség e 

tendencia megváltoztatása érdekében2.  Ezenkívül a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikák a munkaerőhiány és az egyre öregedő népesség 

problémáinak hatékony megválaszolásához szükségesek3.    

 

Az előadó az irányelvnek a nők foglalkoztatási aránya növelésére irányuló célkitűzésére kíván 

összpontosítani, továbbá megfelelően kívánja tükrözni az irányelv jogalapját. A javaslat két 

lényeges pillére, amelyeket az előadó e célkitűzések megvalósításához alapvető 

fontosságúnak tart:  

1) A szülői szabadság átruházhatóságának tilalma a szabadság nők és férfiak közötti 

egyenlő elosztásának előfeltétele, valamint a nők a munkaerőpiacon való jelenléte és a férfiak 

családi feladatokban való részvétele növelésének eszköze.  

2) A szabadság idejére biztosított, a táppénznek megfelelő mértékű ellentételezés 

összeegyeztethető a meglévő jogi kerettel és a szülési szabadságról szóló irányelvvel. Az apák 

akkor kezdik meg a szabadságot, amennyiben kellően magas szintű ellentételezést 

biztosítanak számukra4.   

 

A fizetett apasági szabadság az első előfeltétele annak, hogy az apák bekapcsolódhassanak a 

gondozási feladatokba5.  Az előadó azonban úgy döntött, hogy bizonyos szintű rugalmasságot 

                                                 
1A DG JUST adatai: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_hu#womeninwork 
2A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete: A nemek közötti egyenlőség 2017. évi indexe: A nemek közötti 

egyenlőség mérése az Európai Unióban, 2005–2015 – Főbb megállapítások. fejezet – A munka világa: 10 év 

lassú előrehaladás. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union (2015) (A 

szülői és az apasági szabadság előmozdítása az apák körében), 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union  

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5Tanulmányok azt mutatják, hogy az apasági szabadság előfeltétele az apák gondozásban való további 

részvételének, például szülői szabadság megkezdésének formájában, de általánosságban a gyermeknevelésben 

való részvételük szempontjából is: 
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vezet be az apasági szabadság megkezdésére vonatkozóan, amely lehetővé teszi az apák 

számára, hogy ezt a jogot a születés vagy az örökbefogadás első évében gyakorolhassák: 

valószínűleg több apa fog szabadságot kivenni, mivel néhány férfi nem eléggé magabiztos a 

gyermek közvetlenül a születés utáni gondozása szempontjából. Az előadó mégis úgy döntött, 

hogy fenntartja, hogy az apasági szabadságot lehetőleg a születés vagy örökbefogadás 

alkalmával kell megkezdeni, és bizonyítékként bemutatta, hogy az apa-gyermek kötődés a 

leghatékonyabban a korai szakaszban alakul ki1.  Ami a gondozók szabadságát illeti, az 

előadó úgy véli, hogy üdvözlendő válasz az öregedő népesség problémájára, mivel a 

gondozási kötelezettségek nem korlátozódnak csupán a gyermekgondozásra.  

 

Az előadó több módosítást is bevezet azzal a szándékkal, hogy a javaslat ki tudja elégíteni az 

uniós gazdaságok igényeit:  

 

Először is, miközben a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló 

intézkedések hosszú távú beruházások, amelyek a gazdasági fellendülést és a nők 

foglalkoztatásának javítását szolgálják, különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, 

hogy megvédjék az üzleti tevékenység rövid és hosszú távú működését, különösen a mikro-, 

kis- és középvállalkozásokban. A vállalatoknak nagyobb egyértelműségre van szükségük, 

hogy hatékonyabban tervezhessenek és megakadályozhassák a termelékenység elvesztését. E 

célból az előadó hangsúlyozza, hogy egyértelmű értesítési határidőkre, valamint a 

szabadságra és a rugalmas munkafeltételekre vonatkozó megfelelő időszakokra van szükség.  

 

Miközben az előadó elismeri, hogy különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű 

csoportokra, úgy döntött, hogy nem vezet be hosszabb szabadságra való jogot az egyedülálló 

dolgozó szülők számára, mivel az irányelv célkitűzései a nők munkaerő-piaci jelenlétének 

növelésére összpontosítanak. A szabadság időtartamának egyedülálló szülők számára való 

meghosszabbítása a gyakorlatban meghosszabbíthatja az egyedülálló anyák – akik az 

egyedülálló szülők többségét alkotják – foglalkoztatásból való távollétét, és akadályozhatja az 

irányelv célját, hátrányosan befolyásolva e nők pénzügyi függetlenségét. Az irányelv a 

hátrányos helyzetű családok esetében a támogatás jellegének és szerkezetének meghatározását 

a tagállamok hatáskörében hagyja, és ezt az előadó teljes mértékben támogatja.   

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlament álláspontjának az irányelv fő 

célkitűzéseinek védelmére, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőségen alapuló jogalap 

védelmére kell összpontosítania. Az Európai Parlamentnek továbbá stratégiai jelleggel kell 

eljárnia, és meg kell akadályoznia egy túlzottan ambiciózus javaslat elbukását azáltal, hogy a 

Tanácsban történő gyors elfogadás céljából tiszteletben tartja a tagállamok által kifejezett 

                                                                                                                                                         
Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden, Community, Work & Family, 11:1, 85-104, 

DOI: 10.1080/13668800701785346 

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON 

FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES, Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 

10.1080/13668800701575069 

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon and Ruth 

Feldman: Father's brain is sensitive to childcare experiences, Proceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS) 2014 July, 111 (27) 9792-9797 
1Minél erősebb a kötelék, annál valószínűbb, hogy az apa részt fog venni a gondozásban, és minél nagyobb 

arányú az apa részvétele az első gyermeknél, annál nagyobb az esély arra, hogy a család második gyermeket is 

vállaljon. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) Gender Equality and Fertility in Sweden, Marriage & Family 

Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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fenntartásokat. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőséget minden 

területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke és az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 8. cikke értelmében az Unió 

egyik célja az egyenlőtlenségek 

megszüntetése és a nők és férfiak közötti 

egyenlőség előmozdítása. Hasonlóképpen, 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

21. cikke szerint tilos a nők és férfiak 

közötti, bármilyen alapú különbségtétel, 

míg a 23. cikk szerint a nők és férfiak 

közötti egyenlőséget minden területen, így 

a foglalkoztatás, a munkavégzés és a 

díjazás területén is biztosítani kell. 

 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva 

szerves részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

(4) Az Unió és valamennyi tagállama 

részes fele a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezménynek. Az egyezmény 

hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal 

élő személyeknek és családtagjaiknak meg 

kell kapniuk a szükséges védelmet és 
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lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

támogatást, amely lehetővé teszi, hogy a 

családok hozzájárulhassanak a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak 

teljes körű és egyenlő gyakorlásához. Az 

említett egyezmény rendelkezései szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

Emellett az egyezmény 23. cikkében 

rendelkezik arról, hogy a részes felek 

minden szükséges és hatékony intézkedést 

megtesznek a fogyatékossággal élő 

személyekkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés megszüntetéséért a 

házasság, a család, a szülői szerep és a 

rokoni kapcsolatok terén. 

 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, ösztönzik és megkönnyítik a 

férfiak számára a gondozási feladatokban 

való részvételt a nőkkel egyenértékű 

módon, és felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek, a díjazás és a 

nyugdíjak tekintetében. Az ilyen 

szakpolitikáknak figyelembe kell venniük a 

demográfiai változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. Továbbá hozzá 
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elöregedésének a hatásait. kell járulniuk a nemi szerepekhez fűződő 

sztereotípiák kezeléséhez. 

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok által 2017. november 

17-én kihirdetett „szociális jogok európai 

pillére” további jogokat és hatékonyabb 

jogérvényesítést hivatott biztosítani az 

uniós polgároknak. A pillér 20 alapelvre 

épül, melyek közül a második a nemek 

közötti egyenlőségre, a harmadik az 

esélyegyenlőségre, a kilencedik pedig a 

munka és a magánélet közötti egyensúlyra 

vonatkozik. Ez utóbbi megállapítja, hogy 

„a szülőknek és a gondozási feladatokat 

ellátó személyeknek joguk van a megfelelő 

szabadsághoz, a rugalmas 

munkavégzéshez és a gondozási 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. 

Gondozási feladataik ellátása érdekében a 

nőknek és férfiaknak egyenlő 

hozzáféréssel kellene rendelkezniük a 

külön szabadsághoz, és ösztönözni kellene 

őket arra, hogy azt kiegyensúlyozott 

módon vegyék igénybe.” 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Az informális – rendszerint nem 

fizetett – gondozás mintegy 80%-át Unió-

szerte családtagok és barátok végzik, 

akiknek hozzájárulása nélkülözhetetlen az 

egészségügyi és szociális gondozási 

rendszerek biztosításához, 

megszervezéséhez és fenntarthatóságához. 
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Európában a gondozók körülbelül 

kétharmada nő. A nem fizetett informális 

gondozás gazdasági értéke a hosszú távú 

formális ápolás-gondozás teljes 

költségéhez viszonyítva a becslések szerint 

50–90% közé tehető az Unióban. 

 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

családdal és a munkával kapcsolatos 

feladatok között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a 

támogatást vagy gondozást igénylő beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt részlegesen vagy teljesen kiesnek a 

munkaerőpiacról, ami negatív pénzügyi 

hatást gyakorol a fizetésükre és a 

nyugdíjukra. 

 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A jelenlegi uniós jogi keret csak 

korlátozott mértékben ösztönzi a férfiakat 

arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki 

részüket a gondozási feladatokból. A 

fizetett apasági és szülői szabadság hiánya 

sok tagállamban hozzájárul ahhoz, hogy az 

apák alacsony mértékben veszik igénybe az 

ilyen szabadságokat. A munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák kialakításában jelentkező, a 

nők és a férfiak tekintetében megfigyelhető 

kiegyensúlyozatlanság tovább erősíti a 

nemek közötti különbségeket a munka és a 

gondozás terén. Ezzel szemben igazolást 

nyert, hogy a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére vonatkozó 

intézkedések, mint például a szabadságok 

vagy a rugalmas munkafeltételek apák 

általi igénybevétele pozitív hatással bír a 

tekintetben, hogy csökken a nők által 

végzett nem fizetett családi munka relatív 

mennyisége, és a nőknek több ideje marad 

keresőtevékenység folytatására. 

(8) A jelenlegi uniós jogi keret csak 

korlátozott mértékben ösztönzi a férfiakat 

arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki 

részüket a gondozási feladatokból. A 

fizetett apasági és szülői szabadság hiánya, 

valamint a szülői szabadság 

átruházhatósága sok tagállamban 

hozzájárul ahhoz, hogy az apák alacsony 

mértékben veszik igénybe az ilyen 

szabadságokat. A munka és a magánélet 

közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák kialakításában jelentkező, a 

nők és a férfiak tekintetében megfigyelhető 

kiegyensúlyozatlanság tovább erősíti a 

nemek közötti különbségeket a munka és a 

gondozás terén. Ezzel szemben igazolást 

nyert, hogy a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére vonatkozó 

intézkedések, mint például a szabadságok 

vagy a rugalmas munkafeltételek apák 

általi igénybevétele pozitív hatással bír a 

tekintetben, hogy csökken a nők által 

végzett nem fizetett családi munka relatív 

mennyisége, és a nőknek több ideje marad 

keresőtevékenység folytatására. Emellett a 

Eurofound kutatásai szerint a szülők 

általi igénybevétel aránya számos, 

egymással összefonódó tényező 

függvénye. Ilyen tényezők az alábbiak: a 

szabadságra vonatkozóan rendelkezésre 

álló információk; a szabadság idejére 

biztosított ellentételezés és a 

bérkülönbségek; a gyermekgondozási 

létesítmények rendelkezésre állása és 

rugalmassága; az uralkodó 

családszervezési modellek; annak 

mértéke, hogy a munkavállalók mennyire 

tartanak attól, hogy elszigetelődnek a 

munkaerőpiactól, ha szabadságra 

mennek1a 

 __________________ 

 1aEurofound: Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 

fathers in the European Union (A szülői 

és az apasági szabadság előmozdítása az 
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apák körében) (2015), valamint The 

gender employment gap:Challenges and 

solutions (A nemek közötti foglalkoztatási 

szakadék: Kihívások és megoldások)  

(2016)  

 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A gyermekek és a gondozásra 

szoruló hozzátartozók gondozása céljából 

biztosított minőségi, hozzáférhető és 

megfizethető infrastruktúra rendelkezésre 

állása döntő fontosságú tényezőnek 

bizonyult a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra irányuló azon szakpolitikák 

esetében, amelyek elősegítik az anyák 

munkába való gyors visszatérését, illetve a 

nők munkaerőpiaci részvételének 

növekedését. Az uniós tagállamok 

többsége azonban 2018-ig még mindig 

nem valósította meg a gyermekgondozásra 

vonatkozóan 2002-ben meghatározott 

úgynevezett barcelonai célkitűzéseket. E 

célkitűzések megvalósítása 

kulcsfontosságú ahhoz, hogy a nők teljes 

mértékben részt tudjanak venni a 

munkaerőpiacon, és a helyzet 

megoldásához elengedhetetlen, hogy a 

többéves pénzügyi keret kiemelten kezelje 

a minőségi, hozzáférhető és megfizethető, 

közösségi alapú gyermekgondozásba való 

beruházást. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A legtöbb tagállamban 

aránytalanul nagy adóteher hárul a 

második keresőre, aminek továbbra is 

jelentős visszatartó hatása van a nők 

munkaerőpiaci részvétele tekintetében. A 

nemi alapon elfogult adókedvezmény-

rendszerekből eredő valamennyi akadály 

azonosítása és felszámolása 

elengedhetetlen a nők teljes körű 

munkaerőpiaci részvételének 

előmozdításához, valamint a reproduktív 

munka és a gondozói feladatok egyenlő 

megosztásának ösztönzéséhez. 

 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak, illetve a nemzeti jogban 

meghatározott, velük egyenjogú második 

szülők jogát arra, hogy fizetett apasági 

szabadságot vegyenek ki a gyermekük 

születése vagy örökbefogadása időpontja 

körüli időszakban, a szülési szabadság 

időtartamának korlátain belül. A 

tagállamok közötti különbségekre való 

tekintettel az apasági szabadság jogát a 

nemzeti jogban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

az apasági szabadság feltételei és részletes 

alkalmazása igazodik-e azoknak az 

apáknak az egyedi igényeihez, akik a 

jelenlétüket nagyobb mértékben igénylő 

speciális helyzetben vannak, különös 

tekintettel a fogyatékossággal élő apákra, 

a fogyatékossággal, többek között mentális 

egészségi problémákkal, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekek apáira, a tagállami jog és 

gyakorlat meghatározása szerinti 

egyedülálló apákra. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. A 

tagállamok számára lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy meghatározzák, 

hogy két hónap időtartamú szülői 

szabadságot a gyermek életének első négy 

éve alatt kell kivenni. Ha azonban azt e 

határidőn belül nem használják fel, a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ez 

a két hónap szabadság ne vesszen el, és a 

gyermek legalább 10 éves koráig 
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felhasználható legyen. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak 

legalább a gyermek tizenkét éves koráig 

kell járnia. A tagállamoknak lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy meghatározzák, 

a munkavállalónak mennyi idővel előre 

kell tájékoztatnia a munkáltatót szülői 

szabadság kérelmezése esetén, és hogy 

eldöntsék, hogy a szülői szabadsághoz 

való jog köthető-e bizonyos szolgálati 

időszakhoz. Tekintettel a szerződéses 

megállapodások növekvő sokféleségére, az 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött egymást 

követő, határozott idejű munkaszerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

szolgálati időszak kiszámításakor. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek egyensúlyba hozása 

érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy eldöntsék, előírják-e, hogy 

a munkáltatónak bizonyos körülmények 

között lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak meg kell indokolnia az 

elhalasztást. 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak 

legalább a gyermek tíz éves koráig kell 

járnia. A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy – figyelembe véve 

különösen a mikrovállalkozások korlátait 

– meghatározzák, mi az az észszerű idő, 

amennyivel előre kell tájékoztatnia a 

munkavállalónak a munkáltatót szülői 

szabadság kérelmezése esetén. Az esetleges 

visszaélések megakadályozása érdekében 

a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy bevezessenek egy minimális – 

legfeljebb hathónapos időtartamú – 
szolgálati időre vonatkozó követelményt, 

amelynek leteltével a munkavállaló 

jogosult e jog igénybevételére. Tekintettel 

a szerződéses megállapodások növekvő 

sokféleségére, az ugyanazzal a 

munkáltatóval kötött egymást követő, 

határozott idejű munkaszerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

szolgálati időszak kiszámításakor. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek egyensúlyba hozása 

érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy eldöntsék, előírják-e, hogy 

a munkáltatónak bizonyos körülmények 

között lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak írott formában meg kell 

indokolnia az elhalasztást. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 
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szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

kell biztosítani a munkavállalók számára 

arra, hogy a szülői szabadság kivételét 

teljes munkaidőben, részleges szabadság 

formájában vagy egyéb rugalmas 

formákban kérelmezzék. A munkáltatóra 

kell bízni, hogy eleget tesz-e az ilyen, a 

teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

kell biztosítani a munkavállalók számára 

arra, hogy a szülői szabadság kivételét 

teljes munkaidőben, részleges szabadság 

formájában vagy egyéb rugalmas 

formákban kérelmezzék. A munkáltatóra 

kell bízni, hogy eleget tesz-e az ilyen, a 

teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a szülői szabadság feltételeit és részletes 

szabályait azoknak a szülőknek az egyedi 
igényeihez igazítani, akik a jelenlétüket 

nagyobb mértékben igénylő speciális 

helyzetben vannak, különös tekintettel a 

fogyatékossággal élő szülőkre, a 

fogyatékossággal, többek között mentális 

egészségi problémával, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg  

gyermekek szüleire, a tagállami jog és 

gyakorlat meghatározása szerinti 

egyedülálló szülőkre. 

 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 

munkavállalók önkéntes jelleggel 

kapcsolatban maradjanak 

munkáltatójukkal a szülői szabadság ideje 

alatt. A munkavállalók és a munkáltatók 

közötti kapcsolat nem jelenthet semmiféle 

terhet és nem okozhat stresszt a 

munkavállalók és családtagjaik számára, 

és elő kell segítenie az érintett felek 

közötti, az újbóli beilleszkedést segítő 

megfelelő intézkedések meghatározását, 

figyelembe véve a nemzeti jogszabályokat, 

a kollektív szerződéseket és a szokásos 

gyakorlatot. A kapcsolatot tartani nem 
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kívánó munkavállalókkal szemben 

semmiféle megkülönböztetés nem 

alkalmazható. 

 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak 

és nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték 

benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó 

munkavállalóknak több lehetőségük 

legyen a munkaerőpiacon maradni, 

azoknak a munkavállalóknak, akiknek 

súlyos egészségügyi okból gondozásra 

vagy támogatásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt meg kell követelni 

a gondozást vagy támogatást szükségessé 

tevő súlyos egészségügyi okra vonatkozó 

orvosi bizonyíték benyújtását. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az egyéni gondozói szabadság 

bevezetése nem helyettesítheti a szakszerű, 

elérhető, megfizethető és magas 

színvonalú, közösségi alapú gondozói 

szolgáltatásokat, amelyek szintén nagyban 

hozzájárulnak a jövőbeli gazdasági 

fejlődéshez. 
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Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A gyermekes, illetve a gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók, 

különösen a férfiak arra való 

ösztönzésének növelése érdekében, hogy 

vegyék igénybe az ebben az irányelvben 

biztosított szabadságokat, biztosítani kell 

számukra a megfelelő juttatásokhoz való 

jogot a szabadságuk alatt. A juttatás 

összegének el kell érnie legalább azt az 

összeget, amely az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén illetné meg. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

(19) A gyermekes, illetve a gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók, 

különösen a férfiak arra való 

ösztönzésének növelése érdekében, hogy 

vegyék igénybe az ebben az irányelvben 

biztosított szabadságokat, biztosítani kell 

számukra a megfelelő juttatásokhoz való 

jogot a szabadságuk alatt. A juttatás 

összegét a tagállamnak kell 

meghatároznia, és az apasági szabadság 

esetében egyenértékűnek kell lennie a 

nemzeti szinten meghatározott szülési 

szabadságra fizetett ellátással, míg a 

szülői szabadság és a gondozói szabadság 

esetében el kell érnie a munkavállaló 

bruttó bére legalább 80%-át. A tagállamok 

ezáltal gondoskodnának a díjazás vagy 

juttatás mértékének oly módon történő 

meghatározásáról, hogy az ösztönözze a 

szülőket a jogosultságok jobb 

megosztására, és figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátáshoz és a 

nyugdíjrendszerekhez való jogosultság 

folyamatossága. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés, illetve a 

munkaviszony jellegét a szülői szabadság 

idejére. Az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés, illetve a 

munkaviszony jellegét a szülői szabadság 

idejére. Az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 
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ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

érintett időszakban az uniós jog 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegének – ideértve a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

kérdését is – az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon. 

ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

érintett időszakban az uniós jog 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegének az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony – 

a társadalombiztosítási jogosultságok 

sérelme nélkül, ideértve a munkavállalóra 

a szabadság ideje alatt is alkalmazandó a 

nyugdíjjárulékokat – fennmaradjon. Erre 

tekintettel a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az ezen irányelv szerinti 

szabadság ne legyen hatással a 

munkavállaló mindezen időszak alatti 

nyugdíjjogosultságaira. 

 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek figyelembevétele 

érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy korlátozzák a rugalmas 

munkafeltételek biztosításának időtartamát, 

így a csökkentett óraszámban történő 

munkavégzés időtartamát is. Miközben a 

részmunkaidős foglalkoztatás hasznosnak 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között adott 

esetben távmunka, rugalmas 

munkabeosztás vagy a munkaórák 

számának csökkentése útján. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek figyelembevétele 

érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy korlátozzák a rugalmas 

munkafeltételek biztosításának időtartamát, 

így a csökkentett óraszámban történő 

munkavégzés időtartamát is. Miközben a 
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bizonyult a tekintetben, hogy egyes nők 

számára lehetővé tette, hogy 

gyermekvállalás után is a munkaerőpiacon 

maradjanak, a hosszú ideig tartó 

csökkentett munkavégzés alacsonyabb 

társadalombiztosítási járulékokhoz vezet, 

ami csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. A 

munkáltatóra kell bízni a végleges döntést 

abban a kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét. A rugalmas 

munkafeltételek szükségességét 

alátámasztó egyedi körülmények 

megváltozhatnak. A munkavállalóknak 

ezért nem csupán arra kell jogot biztosítani, 

hogy visszatérjenek az eredeti 

munkarendjükhöz egy adott, megállapodás 

szerinti időszak végén, hanem lehetővé kell 

tenni számukra azt is, hogy ezt bármikor 

kérelmezhessék, ha ez a mögöttes 

körülményekben bekövetkezett változás 

miatt szükségessé válik. 

részmunkaidős foglalkoztatás hasznosnak 

bizonyult a tekintetben, hogy egyes nők 

számára lehetővé tette, hogy 

gyermekvállalás után is a munkaerőpiacon 

maradjanak, a hosszú ideig tartó 

csökkentett munkavégzés alacsonyabb 

társadalombiztosítási járulékokhoz vezet, 

ami csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. Bár a 

munkáltatóra kell bízni a végleges döntést 

abban a kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét, a döntés során figyelembe 

kell venni a munkavállalók igényeit, 

valamint a munkafeltételek és 

munkatervezés korlátait a 

mikrovállalkozások esetében, az elutasító 

döntést pedig indokolni kell. A rugalmas 

munkafeltételek szükségességét 

alátámasztó egyedi körülmények 

megváltozhatnak. A munkavállalóknak 

ezért nem csupán arra kell jogot biztosítani, 

hogy visszatérjenek az eredeti 

munkarendjükhöz egy kölcsönös 

megállapodás szerinti időszak végén, 

hanem lehetővé kell tenni számukra azt is, 

hogy ezt bármikor kérelmezhessék, ha ez a 

mögöttes körülményekben bekövetkezett 

változás miatt szükségessé válik. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A szabadságra vonatkozó 

intézkedések célja a dolgozó szülők és 

gondozók támogatása egy adott időszak 

során, valamint a munkaerőpiaci kötődésük 

fenntartása és elősegítése. Ezért indokolt 

kifejezett rendelkezést hozni az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó szabadságot 

igénybe vevő munkavállalók 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogainak 

védelmére vonatkozóan, különösen azon 

joguk vonatkozásában, hogy ugyanabba 

(22) A szabadságra vonatkozó 

intézkedések célja a dolgozó szülők és 

gondozók támogatása egy adott időszak 

során, valamint a munkaerőpiaci kötődésük 

fenntartása és elősegítése. Ezért indokolt 

kifejezett rendelkezést hozni az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó szabadságot 

igénybe vevő munkavállalók 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogainak 

védelmére vonatkozóan, különösen azon 

joguk vonatkozásában, hogy ugyanabba 
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vagy hasonló állásba térjenek vissza, és 

távolmaradásuk miatt ne kerüljenek 

hátrányos helyzetbe a foglalkoztatásuk 

feltételei tekintetében. Szükséges, hogy a 

munkavállalók az ilyen szabadság végéig 

őrizzék meg a már megszerzett vagy 

megszerzés alatt álló jogaikat. 

vagy hasonló állásba térjenek vissza, és 

távolmaradásuk miatt ne kerüljenek 

hátrányos helyzetbe a foglalkoztatásuk 

feltételei tekintetében. Szükséges, hogy a 

munkavállalók az ilyen szabadság végéig 

őrizzék meg a már megszerzett vagy 

megszerzés alatt álló jogaikat. Hasonlóan 

fontos a szabadságra vonatkozó 

intézkedések azon célja, amely szerint 

biztosítani kell, hogy a dolgozó szülők 

megőrizhessék családi életük minőségét, 

gondoskodva gyermekeikről és a lehető 

legjobban ellátva feladataikat – ideértve 

elsődleges nevelői szerepük betöltését, 

különösen a kisgyermekkor idején –, 

valamint minőségi időt töltve 

gyermekeikkel. A családi élet és a munka 

nem megfelelő összeegyeztetése a 

gyermekek és a szülők fizikai és mentális 

egészségére is negatívan hathat. 

 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód minden 

formája ellen. Ugyanakkor, a munkáltatók 

és a munkavállalók érdekei közti 

egyensúly biztosítása érdekében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell a 

munkáltatók jogainak védelmét a 

jogokkal való visszaélésekkel szemben. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy közölje az elbocsátás megfelelően 

megalapozott indokait. 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy írásban közölje az elbocsátás 

megfelelően megalapozott indokait. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az ezen irányelv alapján elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértésének vagy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 

jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 

(26) Az ezen irányelv alapján elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértésének vagy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 

jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 
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során. során. A munkaügyi és szociális 

ellenőrzések keretében megfelelő 

eszközökkel nyomon kell követni ezen 

irányelv megfelelő végrehajtását a 

megkülönböztetés elkerülése és a 

munkavállalók szociális és munkavállalói 

jogokhoz való egyenlő hozzáférésének 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel és a 

gyermekek jogaival foglalkozó nemzeti 

testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

megadva ezzel a tagállamoknak azt a 

lehetőséget, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek 

között megszerzett jogokat továbbra is 

alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv 

kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. 

Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már létező 

uniós jogszabályokban meghatározott 

meglévő jogok korlátozását, és nem 

jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 

nyújtott védelem általános szintjének 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

lehetővé téve ezzel a tagállamoknak, hogy 

kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be 

vagy tartsanak fenn. A meglévő jogi 

keretek között megszerzett jogokat 

továbbra is alkalmazni kell, kivéve, ha ez 

az irányelv kedvezőbb rendelkezéseket 

vezet be. Ennek az irányelvnek a 

végrehajtása nem indokolhatja az ezen a 

területen már létező uniós 

jogszabályokban, nemzeti jogszabályokban 

és kollektív szerződésekben meghatározott 

meglévő jogok korlátozását, és nem 

jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 
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csökkentésére. nyújtott védelem általános szintjének 

csökkentésére. 

 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) A tagállamoknak meg kell 

fontolniuk ezen irányelv rendelkezéseinek 

kiterjesztését az önálló vállalkozókra. 

 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését. 

Ezért a tagállamok – elkerülendő, hogy a 

rendelkezések aránytalanul sújtsák a kis- és 

középvállalkozásokat – felkérést kapnak 

annak értékelésére, hogy az átültető jogi 

aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és 

középvállalkozásokra, különös 

figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az 

adminisztratív teherre. 

(30) Ezen irányelv végrehajtásakor a 

tagállamok nem írhatnak elő olyan 

indokolatlan közigazgatási, pénzügyi vagy 

jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a 

kis-, közép- és mikrovállalkozások 

alapítását és fejlődését. Ezért a tagállamok 

– elkerülendő, hogy a rendelkezések 

aránytalanul sújtsák a kis- és 

középvállalkozásokat – felkérést kapnak 

annak rendszeres értékelésére, hogy az 

átültető jogi aktusuk milyen hatást 

gyakorol a kis- és középvállalkozásokra, 

különös figyelemmel a 

mikrovállalkozásokra és az adminisztratív 

teherre, és különös tekintettel a szülői 

szabadság feltételeinek és a rugalmas 

munkavégzési megoldásoknak a 

munkaszervezésre gyakorolt hatásaira, 

továbbá felkérést kapnak ezen értékelések 

eredményeinek közzétételére. 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (32a) A munka és a magánélet közötti 

jobb egyensúly, valamint a nemek közötti 

nagyobb egyenlőség elérése érdekében a 

hivatás és a családi élet összeegyeztetése 

terén, valamint az ezen irányelvben 

kitűzött célok teljes körű elérése 

érdekében a Bizottságnak azt is meg kell 

fontolnia, hogy értékelje a 92/85/EGK 

tanácsi irányelv 1992. évi felülvizsgálatát, 

figyelembe véve a jelen irányelvben 

elfogadott új jogokat és rendelkezéseket. 

 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói jogállás megállapítása 

tekintetében az Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatában meghatározott 

kritériumoknak megfelelően. 

 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák a) „apasági szabadság”: az apák vagy 



 

AD\1154541HU.docx 25/40 PE618.327v02-00 

 HU 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 
a nemzeti jogszabályokban a gyermek 

születésére vagy örökbefogadására 

vonatkozóan meghatározott, velük 

egyenjogú társszülők számára gyermekük 

születése vagy örökbefogadása 

időpontjához közeli időben biztosított 

munkahelyi szabadság, a szülési szabadság 

időtartamának korlátain belül; 

 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos egészségügyi ok vagy a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményben meghatározott 

súlyos fogyatékosság miatt gondozásra 

vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozójának; 

 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „gondozói szabadság”: súlyos 

egészségügyi okból vagy fogyatékosság 

miatt gondozásra vagy támogatásra 

szoruló hozzátartozónak nyújtandó 

személyes gondozás vagy támogatás 

céljából a gondozást végzőknek biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: legalább a 

munkavállaló fia, lánya, anyja, apja, 

testvére, mostohagyermeke, nevelt 

gyermeke, unokája, nagyszülője, 

törvényes gyámja vagy gondviselője, 

házastársa vagy élettársa, amennyiben a 

nemzeti jogszabályok meghatároznak ilyen 

élettársi viszonyt; 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) „kijelölt harmadik fél”: olyan 

munkavállaló, akire egy szülő átruházza 

az ezen irányelv alá tartozó 

szabadságokhoz való jogát; 

 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

e) „gondozásra és támogatásra való 

rászorultság”: olyan helyzet, amelyben 

egy személy átmenetileg vagy tartósan 

gondozást igényel fogyatékosság miatt 

vagy súlyos egészségügyi okból, és 

személyes segítségre vagy támogatásra 

szorul; 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy önkéntes alapon 

átszervezzék munkarendjüket, többek 

között távmunka, lehetőség szerinti 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák vagy a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott, velük 

egyenjogú második szülők jogát legalább 

tíz munkanapos szabadságra a gyermekük 

születése vagy örökbefogadása körüli 

időszakban, a szülési szabadság 

időtartamának korlátain belül. 
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Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

hozzá kell-e igazítani az apasági 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az apák igényeihez olyan, 

a tagállamok által meghatározandó 

speciális helyzetekben, amikor nagyobb 

mértékben szükség van az apa jelenlétére. 

Ilyen speciális eset lehet például: 

fogyatékossággal élő apa, a 

fogyatékossággal, többek között mentális 

egészségi problémával, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekek apja, egyedülálló apa a 

tagállami jog és gyakorlat meghatározása 

szerint. 

 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos fizetett és át 

nem ruházható szülői szabadságra, mielőtt 

gyermekük elér egy meghatározott, de 

legalább tízéves éves kort. A tagállamok 

megvizsgálják, hogy ki lehet-e terjeszteni 

a szülői szabadsághoz való jogot a 

tagállamok által meghatározandó 

speciális helyzetekben lévő olyan 

munkavállalók esetében, akiknek nagyobb 

mértékben szükség van a jelenlétére. Ilyen 

speciális helyzet lehet például: 

fogyatékossággal élő szülők, 

fogyatékossággal, többek között mentális 

egészségi problémával, súlyos 
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egészségügyi állapotban élő vagy beteg  

gyermekek szülei, egyedülálló szülők a 

tagállami jog és gyakorlat meghatározása 

szerint. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. Amennyiben a tagállamok 

négy hónapnál több szülői szabadságot 

határoznak meg, e szabadság korlátozott 

időtartamának átruházhatónak kell lennie 

nemcsak a másik szülőre, hanem a 

gyermekről ténylegesen gondoskodó 

kijelölt harmadik felekre is. 

 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg a 

hat hónapot. Az 1999/70/EK tanácsi 

irányelv21 szerinti, ugyanazzal a 

munkáltatóval kötött, egymást követő, 

határozott idejű munkaszerződések esetén 

a szerződések összességét kell figyelembe 

venni a jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

__________________ __________________ 
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21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra, legfeljebb két alkalommal és 

legfeljebb hat hónapos időtartamra 
elhalaszthatja a szülői szabadság kiadását 

azzal az indokkal, hogy az súlyosan 

megzavarná a létesítmény megfelelő 

működését. A munkáltatók kötelesek 

írásban megindokolni a szülői szabadság 

elhalasztását. A tagállamok ezen kívül 

figyelembe veszik különösen a 

mikrovállalkozások korlátait. 

 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 
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munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók a kérelem benyújtását követő 

észszerű időtartamon belül kötelesek 

írásban megindokolni a kérelem 

elutasítását. 

 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, 

a fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 
szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait a tagállamok által 

meghatározandó speciális helyzetekben 

lévő szülők igényeihez. Ilyen speciális 

helyzet lehet például: fogyatékossággal 

élő szülők, fogyatékossággal, többek 

között mentális egészségi problémával, 

súlyos egészségügyi állapotban élő vagy 

beteg  gyermekek szülei, egyedülálló 

szülők a tagállami jog és gyakorlat 

meghatározása szerint.  

 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója 

gondozási és ápolási igényeinek megfelelő 
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igazolásához köthető. orvosi igazolásához köthető. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Az orvosi kezelésre szoruló állapottal vagy 

az önállóság elvesztésével járó helyzettel 

kapcsolatos információkat bizalmasan 

kell kezelni, és csak korlátozott számú, 

részt vevő szolgálattal oszthatók meg, 

mind a munkavállaló, mind pedig a 

gondozást igénylő személy 

adatvédelemhez való jogának védelme 

érdekében. 

 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók az 

alábbiak szerinti díjazásban vagy 

megfelelő juttatásban részesüljenek: 

 a) a 4. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott apasági szabadság esetén a 

nemzeti szinten meghatározott szülési 

szabadságra fizetett ellátással egyenértékű 

díjazás vagy juttatás, biztosítva a nők és 

férfiak közötti egyenlő fizetés elvének 
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tiszteletben tartását; 

 b) az 5. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott szülői szabadság esetén 

legalább a munkavállaló bruttó 

munkabérének 80%-ával egyenértékű 

díjazás vagy juttatás; 

 c) a 6. cikkben meghatározott gondozói 

szabadság esetén legalább a munkavállaló 

bruttó munkabérének 80%-ával 

egyenértékű díjazás vagy juttatás. 

 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tíz év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és írásban válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt, 

különösen a mikrovállalkozásokban. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 
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kérelem elutasítását. kérelem elutasítását, valamint a 

munkafeltételekre vonatkozó alternatív 

lehetőségeket nyújtani. 

 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és írásban válaszolni 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükség van-e olyan intézkedésekre, 

amelyek révén biztosítható, hogy a 

rugalmas munkaidő alkalmazása 

igazodjon azoknak a szülőknek az egyedi 

igényeihez, akik a jelenlétüket nagyobb 

mértékben igénylő speciális helyzetben 

vannak, különös tekintettel 

fogyatékossággal élő szülőkre, 

fogyatékossággal, többek között mentális 

egészségi problémával, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg  

gyermekek szüleire, a tagállami jog és 
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gyakorlat meghatározása szerinti 

egyedülálló szülőkre. . 

 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, miközben 

biztosítják, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon az adott időszakban, 

ugyanakkor nem befolyásolják a 

társadalombiztosításra, többek között a 

nyugdíjjárulékra való jogosultságot, 

amely a szabadság ideje alatt továbbra is 

vonatkozik a munkavállalóra. 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni megkülönböztetés minden 

formáját, valamint az azon alapuló 

kedvezőtlenebb bánásmódot, hogy a 

munkavállaló a 4., az 5. vagy a 6. cikkben 

említett szabadságot kérelmezett vagy vett 

igénybe, illetve gyakorolta a 9. cikkben 

említett rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jogát. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv alapján elfogadott nemzeti 

rendelkezések megsértése vagy az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat. A tagállamok meghoznak 

minden szükséges intézkedést a szankciók 

végrehajtásának biztosítása érdekében. A 

szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. A szankciók kiszabhatók 

pénzbírság formájában. A szankciók 

jelenthetik kártérítés fizetését is. 

A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv alapján elfogadott nemzeti 

rendelkezések megsértése vagy az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértése esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat. A tagállamok meghoznak 

minden szükséges intézkedést a szankciók 

végrehajtásának biztosítása érdekében. A 

szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. A szankciókat pénzbírság 

formájában kell kiszabni. A szankciók 

jelenthetik kártérítés fizetését is. 

 

 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. cikk 16. cikk 

A védelem szintje Csökkentést kizáró rendelkezés 

A tagállamok bevezethetnek vagy 

fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, 

melyek előnyösebbek a munkavállalók 

számára az ezen irányelvben megállapított 

rendelkezéseknél. Biztosítaniuk kell 

azonban, hogy az 5. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően legalább négy hónap szülői 

szabadság továbbra se legyen átruházható. 

(1) A tagállamok és/vagy a szociális 

partnerek bevezethetnek vagy 

fenntarthatnak az ezen irányelvben 

rögzítetteknél a munkavállalókra 

előnyösebb rendelkezéseket is. 

Biztosítaniuk kell azonban, hogy az 5. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadság továbbra se 

legyen átruházható. 

 (2) Ez az irányelv nem sérti az uniós jog 

konkrét rendelkezéseit, különösen a 

férfiak és a nők közötti egyenlő 

bánásmódra vagy az esélyegyenlőségre 

vonatkozó uniós jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 (3) Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
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nem jelenthet jogalapot a munkavállalók 

jogainak és a nekik nyújtott védelem 

általános szintjének csökkentésére. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön az érintett személyek minden 

megfelelő eszközzel tájékoztatást kapjanak 

az ezen irányelv alapján elfogadott 

rendelkezésekről és a már hatályban lévő, 

az ezen irányelv 1. cikkében meghatározott 

tárgyhoz kapcsolódó releváns 

rendelkezésekről. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön az érintett személyek minden 

megfelelő eszközzel – ideértve az egységes 

digitális ügyfélkapukat is – tájékoztatást 

kapjanak az ezen irányelv alapján 

elfogadott rendelkezésekről és a már 

hatályban lévő, az ezen irányelv 1. 

cikkében meghatározott tárgyhoz 

kapcsolódó releváns rendelkezésekről. 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok legkésőbb öt évvel 

ezen irányelv hatálybalépése után közlik a 

Bizottsággal az ezen irányelv 

alkalmazására vonatkozó mindazon 

releváns információkat, amelyekre a 

Bizottságnak szüksége van ahhoz, hogy 

jelentést készítsen az Európai Parlament és 

a Tanács számára az irányelv 

alkalmazásáról. 

(1) A tagállamok legkésőbb három 

évvel ezen irányelv hatálybalépése után 

közlik a Bizottsággal az ezen irányelv 

alkalmazására vonatkozó mindazon 

releváns információkat, amelyekre a 

Bizottságnak szüksége van ahhoz, hogy 

jelentést készítsen az Európai Parlament és 

a Tanács számára az irányelv 

alkalmazásáról, és kiértékelje az irányelv 

célkitűzéseinek végrehajtását, beleértve a 

nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

célkitűzést és a mikro-, kis- és 

középvállalkozások fejlődésére gyakorolt 

hatást is. 
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Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok által az (1) bekezdés 

értelmében szolgáltatott információk 

alapján a Bizottság benyújt az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést, 

amelyben áttekinti az irányelv 

alkalmazását; a jelentést adott esetben 

jogalkotási javaslat kíséri. 

(2) A tagállamok által az (1) bekezdés 

értelmében szolgáltatott információk 

alapján a Bizottság benyújt az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést, 

amelyben áttekinti az irányelv 

alkalmazását, ideértve az ezen irányelvben 

foglalt különféle szabadságok 

igénybevételére vonatkozó adatokat, 

nemek szerinti bontásban, valamint az 

irányelv mikro-, kis- és 

középvállalkozásokra gyakorolt hatását; a 

jelentést adott esetben jogalkotási javaslat 

kíséri, amely megvizsgálja, hogy a jövőben 

ki lehet-e terjeszteni az irányelvben foglalt 

jogokat az önálló vállalkozókra.  

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság röviddel ezen irányelv 

hatálybalépése után azt is megvizsgálja, 

hogy az irányelv megfelel-e a különféle 

szabadságok esetén járó jövedelempótlás 

különböző szintjeinek egyenlő 

bánásmódjára vonatkozó elvnek, és 

amennyiben e tekintetben 

megkülönböztetést állapít meg, azonnal 

meghozza a szükséges jogalkotási 

intézkedéseket. 
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