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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейската комисия счита, че предложението за директива съответства на 

необходимостта от по-широк подход по отношение на равновесието между 

професионалния и личния живот, предвид развитието на обществото през последните 

години. 

Комисията цели да бъдат предложени решения за преодоляване на недостатъчната 

представеност на жените на пазара на труда и да се подпомогне тяхното кариерно 

развитие чрез подобряване на условията за съвместяване на работните и личните 

задължения.  За тази цел тя определя минимални критерии за постигане на 

необходимото равенство между мъжете и жените по отношение на възможностите на 

пазара на труда и третирането на работното място. Тя насърчава също така 

недискриминацията и равенството между половете като адаптира и модернизира 

правната рамка на ЕС. 

В ЕС лицата, наети с договор на непълно работно време са предимно жени (32% от 

жените спрямо 8% от мъжете) поради трудностите, свързани със съвместяването на 

професионалния и личния живот. Разбира се, в много случаи това се изразява и в 

големи разлики в заплатите и пенсиите на мъжете и жените. Настоящата правна 

рамкова уредба на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки съдържа 

малко разпоредби, които насърчават мъжете да участват наравно с жените в семейните 

задължения. Наистина е необходимо тези недостатъци да бъдат поправени. 

Докладчикът напълно подкрепя конкретните цели на предложението за директива, 

които са насочени по-специално към подобряване на достъпа до схеми за съвместяване 

на професионалния и личния живот, както и към нарастване на използването на 

отпуски по семейни причини и гъвкави схеми на работа от страна на мъжете. Що се 

отнася до последния въпрос, размерът на компенсацията на родителския отпуск е от 

ключово значение, за да бъде той вземан по равно от мъжете и жените. Понастоящем 

това далеч не е така поради предвидените за родителски отпуск нищожни 

възнаграждения. Предложението на Комисията за закрепването на нивото на заплащане 

към равнището на отпуска по болест е крачка напред по този въпрос. Закрилата на 

детето трябва да продължи да бъде нашата главна грижа и насока. За докладчика няма 

съмнение, че във висшия интерес на детето е то да бъде отглеждано, обсипвано с грижи 

и обградено от двамата си родители по балансиран начин.  Във връзка с това 

докладчикът счита за необходимо мъжете и жените да имат възможност да участват 

наравно в издръжката на семейството. Това е възможно чрез премахване на 

неравенствата между половете при платения и неплатения труд и чрез насърчаване на 

справедливо споделяне на отговорностите и на грижите за децата и близките, които се 

нуждаят от грижи. 

Въпреки това изискванията и трудностите, които са в тежест на работодателите, не 

трябва да се пренебрегват, особено в случая на съвсем малко предприятие от две или 

три лица. Действително вземането на родителския отпуск може да представлява реална 

заплаха за такова предприятие. Докладчикът държи в това отношение да се предвиди 

по-добра рамкова уредба за защита на работодателите, но и да се избегне злоупотреба в 

случай на отсъствие от работа по спешни семейни причини. Във връзка с това от 

съществено значение е представянето на удостоверителни документи и дори е 

необходимо правото на родителски отпуск да се обуслови с наличието на определен 
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период на трудова заетост или стаж, който не надхвърля девет месеца. Отпуските за 

полагане на грижи следва също да бъдат регулирани с цел да се защити работодателят 

от злоупотреба с правото. В същото време е от съществено значение да се даде 

възможност на работниците, които желаят да се грижат за близък роднина, да намерят 

по-добър баланс между личния и професионалния си живот и по-специално да не им се 

налага да напуснат окончателно пазара на труда. 

Докладчикът желае също така да уточни, че положението на родителите на деца с 

увреждания или тежки заболявания, а също и случаите на раждания или осиновявания 

на повече от едно дете не са взети предвид от Комисията. Тя счита, че в такива 

ситуации би трябвало продължителността на родителския отпуск да може да бъде 

удвоена. 

Накрая, същото трябва да важи и за самотните родители – положение, което 

непрекъснато нараства и не трябва да се пренебрегва. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Равенството между мъжете и 

жените е основен принцип на Съюза. 

Съгласно член 3 от Договора за 

Европейския съюз насърчаването на 

равенството между жените и мъжете е 

една от целите на Съюза. По подобен 

начин член 23 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз предвижда 

изискване равенството между жените и 

мъжете да бъде гарантирано във всички 

области, включително заетостта, труда и 

възнаграждението. 

(2) Равенството между мъжете и 

жените е основен принцип на Съюза. 

Съгласно член 3 от Договора за 

Европейския съюз насърчаването на 

равенството между жените и мъжете е 

една от целите на Съюза. По подобен 

начин член 23 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз предвижда 

изискване равенството между жените и 

мъжете да бъде гарантирано във всички 

области, включително заетостта, труда и 

възнаграждението. Настоящата 

директива допринася за постигането 

на тези цели, като премахва 

различията, укрепва равенството 

между половете, насърчава високо 

ниво на заетост и консолидира 
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социалното измерение на Съюза, 

както и подобрява сближаването във 

възходяща посока на държавите 

членки по отношение на социалните 

обезщетения. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Член 33 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз предвижда 

право на защита срещу уволнение, което 

има за мотив майчинство, както и право 

на платен отпуск по майчинство и на 

родителски отпуск след раждане или 

осиновяване на дете, за да може да се 

съчетава семейният и професионалният 

живот. 

(3) Член 33 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз (Хартата) 

предвижда правна, икономическа и 

социална закрила на семейството, 
право на защита срещу уволнение, което 

има за мотив майчинство, както и право 

на платен отпуск по майчинство и на 

родителски отпуск след раждане или 

осиновяване на дете, за да може да се 

съчетава семейният и професионалният 

живот. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Хората с увреждания следва да 

имат право на подпомагане на 

доходите, което осигурява достоен 

живот, на услуги, които им дават 

възможност да участват на пазара 

на труда и в обществото, както и на 

работна среда, приспособена към 

техните нужди. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 б (ново) 

 



 

PE606.271v03-00 6/32 AD\1153958BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Равното третиране и равните 

възможности на мъжете и жените 

следва да бъдат гарантирани и 

насърчавани във всички области, 

включително при участието на 

пазара на труда, реда и условията за 

наемане на работа и напредъка в 

кариерата. Жените и мъжете имат 

право на равно заплащане за 

равностоен труд. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Политиките за равновесие между 

професионалния и личния живот следва 

да допринасят за постигането на 

равенство между половете чрез 

насърчаване на участието на жените на 

пазара на труда, което на свой ред ще 

улесни поемането от страна на 

мъжете на отговорностите за полагане 

на грижи наравно с жените и 

преодоляването на 

неравнопоставеността между половете в 

доходите и заплащането. Подобни 

политики трябва да вземат предвид 

демографските промени, включително 

последиците от застаряването на 

населението. 

(5) Политиките за равновесие между 

професионалния и личния живот следва 

да допринасят за постигането на 

равенство между половете чрез 

насърчаване на участието на жените на 

пазара на труда и насърчаване на 

участието и ролята на мъжете в 

семейния живот в съответствие с 

член 24 от Хартата, в който се 

посочва, че всяко дете има право да 

поддържа редовно лични отношения и 

преки контакти с двамата си 

родители, освен когато това е против 

неговия интерес, в полза на 

справедливото споделяне на 

отговорностите за отглеждането и 

полагането на грижи за децата, като 

с това се допринася за преодоляване 

на неравнопоставеността между 

половете в доходите, заплащането и 

пенсиите. Подобни политики трябва да 

вземат предвид демографските промени, 

включително последиците от 

застаряването на населението. В този 

контекст насърчаването на по-добро 

равновесие между личния и 

професионалния живот може да бъде 

важен стимул за повишаване на 
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раждаемостта. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Според данните от октомври 

2017 г. (статистически данни на 

Комисията) равнището на заетост 

при мъжете в Съюза е 71,9%, а при 

жените – 61,4%, въпреки по-високото 

равнище на образование на жените. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Въпреки това равновесието 

между професионалния и личния живот 

продължава да бъде значително 

предизвикателство за много родители и 

работници с отговорности за полагане 

на грижи, което се отразява отрицателно 

на заетостта сред жените. Важен 

фактор, който допринася за по-слабото 

участие на жените на пазара на труда, е 

трудното постигане на равновесие 

между професионалните и личните 

задължения. Когато жените имат деца, 

се наблюдава тенденция те да бъдат 

ангажирани по-малко часове в платена 

заетост и да прекарват повече време, 

изпълнявайки отговорности за полагане 

на грижи, за които не получават 

заплащане. Доказано е, че присъствието 

на болен роднина или на роднина, 

нуждаещ се от грижи, също има 

отрицателни последици за заетостта 

сред жените, в резултат на което някои 

жени напускат окончателно пазара на 

труда. 

(7) Увеличаването на броя на 

домакинствата, в които и двамата 

партньори работят, доведе до 

увеличаване на интензивността на 

работата и до повече затруднения 

при постигането на равновесие 

между професионалния и личния 

живот и искания за подобно 

равновесие. В резултат на това 

равновесието между професионалния и 

личния живот продължава да бъде 

значително предизвикателство за много 

родители и работници с отговорности за 

полагане на грижи, което се отразява 

отрицателно на заетостта сред жените. 

Важен фактор, който допринася за по-

слабото участие на жените на пазара на 

труда, е трудното постигане на 

равновесие между професионалните и 

личните задължения. Когато жените 

имат деца, възрастни роднини, 

нуждаещи се от грижи, или преки 

роднини с инвалидизиращо хронично 

заболяване, те са принудени да бъдат 
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ангажирани по-малко часове в платена 

заетост и прекарват повече време, 

изпълнявайки отговорности за полагане 

на грижи, за които не получават 

заплащане. Това допринася до голяма 

степен за разликата в заплащането 

между половете, която в някои 

държави членки достига до 28% и в 

течение на трудовия живот се 

натрупва като разлика в пенсиите 

между половете (възлизаща средно на 

40% в Съюза) и води до по-висок риск 

от бедност и социално изключване 

при жените. Доказано е, че 

присъствието на болен роднина или на 

роднина, нуждаещ се от грижи, също 

има отрицателни последици за заетостта 

сред жените, в резултат на което някои 

жени напускат частично или изцяло 

пазара на труда. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Според данни на Eurofound над 

три милиона лица са напуснали 

работа на пълно работно време, тъй 

като не разполагат с детски 

заведения или заведения за членове на 

семейството под тяхна грижа. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 7 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Децата следва да имат право 

на финансово достъпно ранно 

образование и финансово достъпни 

грижи с добро качество. 
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Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Действащата правна уредба на 

равнището на Съюза предвижда 

ограничени стимули за мъжете да 

вземат участие, еднакво с това на 

жените, в отговорностите за полагане на 

грижи. Липсата на платен отпуск по 

бащинство и на платен родителски 

отпуск в много държави членки 

допринася за ниския процент на 

ползване на такъв отпуск от бащите. 

Дисбалансът в структурата на 

политиките за постигане на равновесие 

между професионалния и личния живот, 

отнасящи се до жените и мъжете, 

засилва специфичните за половете 

различия по отношение на работата и 

полагането на грижи. От друга страна е 

доказано, че използването от страна на 

бащите на схеми за постигане на 

равновесие между професионалния и 

личния живот, като например отпуски 

или гъвкави схеми на работа, влияе 

положително върху намаляването на 

относителния обем на неплатения 

семеен труд, положен от жените, и 

оставя на жените повече време за 

платена заетост. 

(8) Действащата правна уредба на 

равнището на Съюза предвижда 

ограничени стимули за мъжете да 

вземат участие, еднакво с това на 

жените, в отговорностите за полагане на 

грижи. Не съществува хармонизирана 

уредба на Съюза, предвиждаща 

отпуск по бащинство или отпуск за 

гледане на болни или нуждаещи се от 

грижи роднини, с изключение на 

правилата, предвиждащи отсъствие 

поради форсмажорни обстоятелства. 
Липсата на платен отпуск по бащинство 

и на платен родителски отпуск в много 

държави членки допринася за ниския 

процент на ползване на такъв отпуск от 

бащите. Дисбалансът или 

неподходящото естество на 
структурата на политиките за постигане 

на равновесие между професионалния и 

личния живот, отнасящи се до жените и 

мъжете, забавят растежа, водят до 

отклонение от целите за социално 

приобщаване, излагат жените на по-

голям риск от бедност, особено в 

напреднала възраст, и засилват 
специфичните за половете различия по 

отношение на работата и полагането на 

грижи. От друга страна е доказано, че 

използването от страна на бащите на 

схеми за постигане на равновесие между 

професионалния и личния живот, като 

например отпуски, достатъчни 

стимули за ползването на такива 

отпуски или гъвкави схеми на работа, 

влияе положително върху намаляването 

на относителния обем на неплатения 

семеен труд, положен от жените, и 

оставя на жените повече време за 

платена заетост и за тяхната 

социална, икономическа и 

професионална еманципация. 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Родителите и другите лица с 

отговорности за полагане на грижи 

следва да имат право на подходящ 

отпуск, гъвкаво работно време и 

достъп до услуги за полагане на 

грижи. Жените и мъжете следва да 

имат равен достъп до специален 

отпуск, за да изпълняват своите 

отговорности за полагане на грижи, и 

следва да бъдат насърчавани да го 

използват по балансиран начин. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 9a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Важно е да се постигне 

съвместяване на професионалния, 

личния и семейния живот 

посредством широкообхватен подход, 

който да включва действия от 

законодателно или незаконодателно 

естество, като  ефикасни стимули и 

мерки, например данъчни облекчения 

за полагане на грижи за деца и грижи 

за нуждаещи се лица. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Следва да се провеждат 

консултации със социалните 
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партньори относно разработването и 

изпълнението на политиките в 

областта на икономиката, 

заетостта и социалното подпомагане 

в съответствие с националните 

практики. Те следва да бъдат 

насърчавани да договарят и сключват 

колективни споразумения в области 

от значение за тях, при спазване на 

тяхната автономност и правото им 

на колективни действия. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Целесъобразно е Директива 

2010/18/ЕС, с която понастоящем се 

урежда родителският отпуск чрез 

привеждане в действие на рамково 

споразумение, сключено между 

социалните партньори, да бъде 

отменена и заменена. Настоящата 

директива е изготвена най-вече въз 

основа на правилата, установени в 

Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва 

чрез укрепването на съществуващите 

права и въвеждането на нови такива. 

(10) Целесъобразно е Директива 

2010/18/ЕС, с която понастоящем се 

урежда родителският отпуск чрез 

привеждане в действие на рамково 

споразумение, сключено между 

социалните партньори, да бъде 

отменена и заменена. Настоящата 

директива е изготвена най-вече въз 

основа на правилата, установени в 

Директива 2010/18/ЕС, и ги допълва 

чрез укрепването на съществуващите 

права и въвеждането на нови такива. 

Нищо в предложението за директива 

не следва да се тълкува като 

намаляване на вече съществуващите 

права съгласно тази директива. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Настоящата директива 

установява минимални изисквания 

относно отпуска по бащинство, 

родителския отпуск и отпуска за лица, 

(11) Настоящата директива 

установява минимални изисквания 

относно отпуска по бащинство, 

родителския отпуск и отпуска за лица, 
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полагащи грижи, и относно гъвкавите 

схеми на работа за родители и 

работници с отговорности за полагане 

на грижи. Улеснявайки съвместяването 

на професионалния и семейния живот за 

родителите и лицата, полагащи грижи, 

тя ще допринесе за постигане на 

заложените в Договорите цели за 

равенство между мъжете и жените по 

отношение на възможностите на пазара 

на труда и третирането на работното 

място и за насърчаване на високо ниво 

на заетост в Съюза. 

полагащи грижи, и относно гъвкавите 

схеми на работа за родители и 

работници с отговорности за полагане 

на грижи, при спазване на 

националните уредби в областта на 

отпуските и гъвкавите схеми на 

работа, които съответстват на 

изискванията на настоящата 

директива, и като предоставя 

възможност на държавите членки и 

социалните партньори да определят 

специфичните разпоредби в тази 

област. Директивата зачита изцяло 

свободата и предпочитанията на 

работниците и семействата да 

организират живота си и не им 

налага задължението да се ползват 

от нейните разпоредби. Ако бъде 

постигната голяма свобода на 

действие при вземането на решения 

на индивидуално и национално 

равнище, като улеснява 
съвместяването на професионалния и 

семейния живот за родителите и лицата, 

полагащи грижи, настоящата 

директива ще допринесе за постигане 

на заложените в Договорите цели за 

равенство между мъжете и жените по 

отношение на възможностите на пазара 

на труда и третирането на работното 

място и за насърчаване на високо ниво 

на заетост в Съюза, както и за достоен 

стандарт на живот за работещите и 

техните семейства. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Настоящата директива следва да 

се прилага за всички работници, които 

имат трудов договор или друго трудово 

правоотношение. Както е предвидено 

понастоящем съгласно клауза 2, 

параграф 3 от приложението към 

(12) Настоящата директива следва да 

се прилага за всички работници, които 

имат трудов договор или друго трудово 

правоотношение. Както е предвидено 

понастоящем съгласно клауза 2, 

параграф 3 от приложението към 
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Директива 2010/18/ЕС, това следва да 

включва трудови договори или трудови 

правоотношения, отнасящи се до 

работници на непълно работно време, 

до работници на срочен договор или до 

лица с трудов договор или в трудово 

правоотношение с агенция за временна 

заетост. 

Директива 2010/18/ЕС, това следва да 

включва трудови договори или трудови 

правоотношения, отнасящи се до 

работници на непълно работно време, 

до работници на срочен или безсрочен 

договор или до лица с трудов договор 

или в трудово правоотношение с 

агенция за временна заетост. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Директивата дава приоритет 

на установяването на добро 

равновесие между професионалния и 

личния живот, без да се прибягва до 

въвеждане на несигурни и нетипични 

условия на труд. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 12 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) Настоящата директивата 

цели подобряване и укрепване на 

разпоредбите относно 

допустимостта и сигурността на 

правилата за предоставяне на 

родителски отпуск на родителите на 

деца с увреждания или с 

продължително тежко заболяване, 

най-вече за да се избегне произвол при 

предоставянето на отпуски за 

възрастовите групи извън обхвата на 

настоящите правила, относно 

въвеждането на ваучери или 

специални вноски за справяне с 

разходите за детски заведения. 
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Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) За насърчаването на по-

равномерното разпределение между 

жените и мъжете на отговорностите за 

полагане на грижи следва да се въведе 

правото на отпуск по бащинство, който 

бащите да вземат по повод раждането 

на дете. За да се вземат под внимание 

разликите между държавите членки, 

правото на отпуск по бащинство следва 

да не зависи от брачното или семейното 

положение, както е определено в 

националното законодателство. 

(13) За насърчаването на по-

равномерното разпределение между 

жените и мъжете на отговорностите за 

полагане на грижи следва да се въведе 

правото на отпуск по бащинство, който 

вторият родител да взема, ако 

пожелае, по повод раждането или 

осиновяването на дете. За да се вземат 

под внимание разликите между 

държавите членки, правото на отпуск по 

бащинство следва да не зависи от 

брачното или семейното положение, 

както е определено в националното 

законодателство, независимо от 

трудовия стаж или естеството на 

трудовия договор. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Тъй като по-голямата част от 

бащите не се възползват от правото си 

на родителски отпуск или прехвърлят 

съществена част от правото си на отпуск 

на майките, с цел да насърчи другия 

родител да вземе родителски отпуск, 

настоящата директива, освен че запазва 

правото на всеки родител на родителски 

отпуск с продължителност поне 4 

месеца съгласно предвиденото в 

Директива 2010/18/ЕС, удължава от 

един на четири месеца родителския 

отпуск, който не може да бъде 

прехвърлен от единия родител на 

другия. 

(14) Тъй като по-голямата част от 

бащите не се възползват от правото си 

на родителски отпуск или прехвърлят 

съществена част от правото си на отпуск 

на майките, с цел да се създадат ранни 

близки взаимоотношения с детето и 

да се насърчи другият родител да вземе 

родителски отпуск, настоящата 

директива, освен че запазва правото на 

всеки родител на родителски отпуск с 

продължителност поне 4 месеца 

съгласно предвиденото в Директива 

2010/18/ЕС, удължава от един на четири 

месеца родителския отпуск, който не 

може да бъде прехвърлен от единия 

родител на другия. 

 



 

AD\1153958BG.docx 15/32 PE606.271v03-00 

 BG 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се предоставят по-големи 

възможности на родителите да ползват 

родителски отпуск, докато децата им 

растат, правото на родителски отпуск 

следва да се предостави поне до 

навършването на 12 години на детето. 

Държавите членки следва да установят 

срока на предизвестието, което 

работникът отправя до работодателя, 

когато подава молба за получаването на 

родителски отпуск, и да решат дали 

правото на родителски отпуск да 

бъде обвързано с определен период на 

служба. С оглед на нарастващото 

разнообразие от договорни 

взаимоотношения, за целите на 

изчисляването на периода на служба 

следва да се вземе предвид сумата на 

последователните срочни трудови 

договори с един и същ работодател. За 

целите на постигането на баланс между 

потребностите на работниците и тези на 

работодателите държавите членки 

следва също така да могат да решат 

дали да предоставят на работодателя 

правото да отложи предоставянето на 

родителски отпуск при определени 

обстоятелства. В тези случаи 

работодателят следва да представи 

основание за отлагането. Като се има 

предвид, че при наличието на гъвкавост 

има по-голяма вероятност вторият 

родител, и по-специално бащата, да 

ползва правото си на такъв отпуск, 

работниците следва да имат възможност 

да поискат родителски отпуск с пълно 

преустановяване на работа, родителски 

отпуск с частично преустановяване на 

работа или други гъвкави форми на 

родителски отпуск. Работодателят 

следва да реши дали да приеме или не 

молба за други гъвкави форми на 

(15) За да се предоставят по-големи 

възможности на родителите да ползват 

родителски отпуск, докато децата им 

растат, правото на родителски отпуск 

следва да се предостави поне до 

навършването на 13 години на детето. 

Държавите членки следва да установят 

срока на предизвестието, което 

работникът отправя до работодателя, 

когато подава молба за получаването на 

родителски отпуск. За целите на 

постигането на баланс между 

потребностите на работниците и тези на 

работодателите държавите членки 

следва също така да могат да решат 

дали да предоставят на работодателя 

правото да отложи предоставянето на 

родителски отпуск при определени 

обстоятелства. В тези случаи 

работодателят следва да представи в 

писмена форма основание за 

отлагането. Като се има предвид, че при 

наличието на гъвкавост има по-голяма 

вероятност вторият родител, и по-

специално бащата, да ползва правото си 

на такъв отпуск, работниците следва да 

имат възможност да поискат родителски 

отпуск с пълно преустановяване на 

работа, родителски отпуск с частично 

преустановяване на работа или други 

гъвкави форми на родителски отпуск. 

Работодателят следва да реши дали да 

приеме или не молба за други гъвкави 

форми на родителски отпуск, различни 

от родителски отпуск с пълно 

преустановяване на работа. Държавите 

членки следва също така да преценят 

дали условията и подробните 

разпоредби във връзка с родителския 

отпуск следва да бъдат адаптирани към 

специфичните нужди на родителите в 

особено неравностойно положение 
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родителски отпуск, различни от 

родителски отпуск с пълно 

преустановяване на работа. Държавите 

членки следва също така да преценят 

дали условията и подробните 

разпоредби във връзка с родителския 

отпуск следва да бъдат адаптирани към 

специфичните нужди на родителите в 

особено неравностойно положение. 

(самотни родители, деца с 

увреждания, тежки заболявания). 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел улесняване на завръщането 

на работа след родителски отпуск 

работниците и работодателите следва да 

бъдат насърчавани да поддържат 

контакт по време на отпуска и могат 

да предприемат всякакви подходящи 

мерки за реинтеграция, решението за 

които се взема съвместно от 

заинтересованите страни при спазване 

на националното законодателство, 

колективните трудови договори и 

установената практика. 

(16) С цел улесняване на завръщането 

на работа след родителски отпуск 

работниците и работодателите следва да 

предприемат всякакви подходящи мерки 

за реинтеграция, решението за които се 

взема съвместно от заинтересованите 

страни при спазване на националното 

законодателство, колективните трудови 

договори и установената практика. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) В допълнение към правото на 

отпуск за лица, полагащи грижи, 

предвидено в настоящата директива, 

всички работници следва да запазят 

правото си да отсъстват от работа 

поради форсмажорни обстоятелства 

по неотложни и неочаквани семейни 

причини, предвидено понастоящем в 

Директива 2010/18/ЕС, при условията, 

(18) В допълнение към правото на 

отпуск за лица, полагащи грижи, 

предвидено в настоящата директива, 

всички работници следва да запазят 

правото си да отсъстват от работа 

поради неотложни и неочаквани 

семейни причини, предвидено 

понастоящем в Директива 2010/18/ЕС, 

при условията, определени от 
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определени от държавите членки. държавите членки. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С цел увеличаване на стимулите 

за работниците с деца и с отговорности 

за полагане на грижи, особено за 

мъжете, да се възползват от периодите 

на отпуск, предвидени в настоящата 

директива, те следва да имат правото на 

адекватно обезщетение, докато са в 

отпуск. Размерът на обезщетението 

следва да бъде поне еднакъв с размера 

на обезщетението, което съответният 

работник би получил при отпуск по 

болест. Държавите членки следва да 

вземат под внимание значението на 

непрекъсваемостта на правото на 

социално осигуряване, включително 

здравно осигуряване. 

(19) С цел увеличаване на стимулите 

за работниците с деца и с отговорности 

за полагане на грижи, особено за 

мъжете, да се възползват от периодите 

на отпуск, предвидени в настоящата 

директива, те следва да имат правото на 

адекватно обезщетение, докато са в 

отпуск. Размерът на обезщетението 

следва да бъде подходящ и не по-малък 

от размера на обезщетението, което 

съответният работник би получил при 

отпуск по болест. Държавите членки 

следва да вземат под внимание 

значението на непрекъсваемостта на 

правото на социално осигуряване, 

включително здравно осигуряване. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел насърчаване на работещите 

родители и лица, полагащи грижи, да 

продължат да бъдат част от работната 

сила, тези работници следва да могат 

да адаптират работното си време спрямо 

своите лични потребности и 

предпочитания. Поради това 

работещите родители и лица, полагащи 

грижи, следва да могат да поискат 

гъвкави схеми на работа, което 

означава, че работниците ще имат 

възможност да адаптират своите модели 

на работа, включително чрез 

използването на схеми на работа от 

(21) С цел насърчаване на работещите 

родители и лица, полагащи грижи, да 

продължат да бъдат част от работната 

сила, работодателите следва да им 

дадат възможност да адаптират 

работното си време спрямо своите 

лични потребности и предпочитание. 

Без да злоупотребяват с това право, 

работещите родители и лица, полагащи 

грижи, следва да могат да поискат 

гъвкави схеми на работа, което 

означава, че работниците ще имат 

възможност да адаптират своите модели 

на работа, включително чрез 
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разстояние, гъвкаво работно време или 

съкращаване на работното време, за 

целите на полагането на грижи. С цел да 

се вземат предвид потребностите на 

работодателите и работниците, 

държавите членки следва да разполагат 

с възможност за ограничаване на 

продължителността на гъвкавите схеми 

на работа, включително на 

съкращаването на работното време. 

Работата на непълно работно време се 

оказа полезна схема, позволяваща на 

някои жени да останат на пазара на 

труда, след като станат майки, но по-

дългите периоди на съкратено работно 

време могат да доведат до по-ниски 

социалноосигурителни вноски, 

изразяващи се в намаляване на 

пенсионните права или липса на такива. 

Окончателното решение за одобряване 

или отхвърляне на молбата на работник 

за гъвкава схема на работа следва да 

бъде взето от работодателя. 

Конкретните обстоятелства, 

оправдаващи нуждата от гъвкава схема 

на работа, могат да се променят. Поради 

това работниците следва не само да 

имат право да се върнат към 

първоначалния модел на работа в края 

на определен договорен период, но и да 

могат да поискат да направят това по 

всяко време, когато настъпи промяна в 

конкретните обстоятелства. 

използването на схеми на работа от 

разстояние, гъвкаво работно време или 

съкращаване на работното време, за 

целите на полагането на грижи. С цел да 

се вземат предвид потребностите на 

работодателите и работниците и да се 

гарантира, че между тях има 

подобаващо равновесие, държавите 

членки следва да разполагат с 

възможност за ограничаване на 

продължителността на работата на 

непълно работно време, като дават 

предимство на други гъвкави схеми на 

работа. Работата на непълно работно 

време действително се оказа полезна 

схема, позволяваща на някои жени да 

останат на пазара на труда, след като 

станат майки или ако имат други 

семейни отговорности, но по-дългите 

периоди на съкратено работно време 

могат да доведат до по-ниски 

социалноосигурителни вноски, 

изразяващи се в намаляване на 

пенсионните права или липса на такива. 

Окончателното решение за одобряване 

или отхвърляне на молбата на работник 

за гъвкава схема на работа следва да 

бъде взето от работодателя. 

Конкретните обстоятелства, 

оправдаващи нуждата от гъвкава схема 

на работа, могат да се променят. Поради 

това работниците следва не само да 

имат право да се върнат към 

първоначалния модел на работа в края 

на определен договорен период, но и да 

могат да поискат да направят това по 

всяко време, когато настъпи промяна в 

конкретните обстоятелства. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Работниците, упражняващи 

правото си на отпуск или на гъвкави 

(23) Работниците, упражняващи 

правото си на отпуск или на гъвкави 
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схеми на работа, следва да бъдат 

защитени срещу дискриминация или по-

неблагоприятно третиране заради това. 

схеми на работа, следва да бъдат 

защитени срещу дискриминация, 

ответни мерки или по-неблагоприятно 

третиране заради това. Упражняването 

на правото на отпуск или на гъвкави 

схеми на работа следва да не води до 

неблагоприятни последици за 

равнището на заетостта или за други 

условия на труд. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Работниците, упражняващи 

правото си на отпуск или правото си да 

поискат гъвкави схеми на работа, 

предвидени в настоящата директива, 

следва да се ползват със закрила срещу 

уволнение и подготвянето на 

евентуално уволнение заради това, че са 

подали молба за такъв отпуск или са го 

ползвали или че са упражнили правото 

си да поискат гъвкави схеми на работа. 

Когато работниците смятат, че са били 

уволнени по тези причини, те следва да 

могат да поискат от работодателя да 

представи надлежно обосновани 

причини за уволнението. 

(24) Работниците, упражняващи 

правото си на отпуск или правото си да 

поискат гъвкави схеми на работа, 

предвидени в настоящата директива, 

следва да се ползват със закрила срещу 

уволнение, натиск и тормоз в ущърб 

на работника, и подготвянето на 

евентуално уволнение заради това, че са 

подали молба за такъв отпуск или са го 

ползвали или че са упражнили правото 

си да поискат гъвкави схеми на работа. 

Когато работниците смятат, че са били 

уволнени по тези причини, те следва да 

могат да поискат от работодателя да 

представи надлежно обосновани 

причини за уволнението. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива установява 

минимални изисквания, насочени към 

постигането на равенство между мъжете 

и жените по отношение на 

възможностите на пазара на труда и 

третирането на работното място чрез 

Настоящата директива установява 

минимални изисквания, насочени към 

постигането на равенство между мъжете 

и жените по отношение на 

възможностите на пазара на труда и 

третирането на работното място във 
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улесняване на съвместяването на 

професионалния и семейния живот за 

работещите родители и лица, полагащи 

грижи. 

връзка със социалните права и 

заплащането чрез улесняване на 

съвместяването на професионалния и 

семейния живот за работещите родители 

и лица, полагащи грижи. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива се прилага по 

отношение на всички работници, мъже 

и жени, които имат трудов договор или 

трудово правоотношение. 

Настоящата директива се прилага по 

отношение на всички работници, както 

мъже, така и жени, които имат трудов 

договор или трудово правоотношение, 

както са определени от закона, от 

колективни трудови договори и/или 

от приложимата във всяка държава 

членка практика. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „отпуск по бащинство“ означава 

отпуск от работа, който бащата взема 

по повод раждането на дете; 

а) „отпуск по бащинство“ означава 

платен отпуск от работа, който 

вторият родител взема по повод 

раждането или осиновяването на дете; 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „родителски отпуск“ означава 

отпуск от работа на основание раждане 

или осиновяване на дете с цел 

полагането на грижи за това дете; 

б) „родителски отпуск“ означава 

платен отпуск от работа на основание 

раждане или осиновяване на дете с цел 

полагането на грижи за това дете; 
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Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) „самотен родител“ означава 

лице, което не е встъпило нито в 

брак, нито в партньорство, както е 

определено от националното 

законодателство, и което носи 

еднолична родителска отговорност за 

детето. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че бащите имат право да вземат 

отпуск по бащинство с 

продължителност най-малко десет 

работни дни по повод раждането на 

дете. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че вторият родител има право да 

взема задължително платен отпуск по 

бащинство с продължителност най-

малко четиринадесет работни дни по 

повод раждането или осиновяването на 

дете или най-малко петнадесет 

работни дни по повод на раждането 

или осиновяването на повече от едно 
дете. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Правото на отпуск по 

бащинство, посочено в параграф 1, се 

предоставя независимо от трудовия 

стаж и естеството на трудовия 

договор на втория родител. 
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Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците имат индивидуално 

право на родителски отпуск с 

продължителност най-малко четири 

месеца, който трябва да бъде взет преди 

детето да навърши определена възраст, 

която е поне 12 години. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците имат индивидуално 

право на родителски отпуск с 

продължителност най-малко шест 

месеца, който трябва да бъде взет преди 

детето да навърши определена възраст, 

която е поне 13 години. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Продължителността на родителския 

отпуск се удвоява за самотните 

родители. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато държавите членки 

предоставят възможност единият 

родител да прехвърли правото си на 

родителски отпуск на другия родител, 

те гарантират, че поне четири месеца 

родителски отпуск не могат да бъдат 

прехвърлени. 

2. Когато държавите членки 

предоставят възможност единият 

родител да прехвърли правото си на 

родителски отпуск на другия родител, 

те гарантират, че поне четири месеца 

родителски отпуск не могат да бъдат 

прехвърлени. Продължителността на 

родителския отпуск се удвоява за 

родители, които се грижат за дете с 

увреждане или тежко заболяване. 
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Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки могат да 

поставят като условие за предоставяне 

на правото на родителски отпуск 

наличието на определен период, в който 

лицето е работило на дадено място, или 

наличието на трудов стаж, който не 

надхвърля една година. В случай на 

последователни срочни договори с един 

и същ работодател по смисъла на 

Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при 

изчисляване на даващия съответното 

право период се взема предвид сумата 

на тези договори. 

4. Държавите членки могат да 

поставят като условие за предоставяне 

на правото на родителски отпуск 

наличието на определен период, в който 

лицето е работило на дадено място, или 

наличието на трудов стаж, който не 

надхвърля девет месеца. В случай на 

последователни срочни договори с един 

и същ работодател по смисъла на 

Директива 1999/70/ЕО на Съвета 21 при 

изчисляване на даващия съответното 

право период задължително се взема 

предвид сумата на тези договори. 

__________________ __________________ 

21 Директива на Съвета от 

28 юни 1999 година относно рамковото 

споразумение за срочната работа, 

сключено между CES, UNICE и CEEP 

(ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43). 

21 Директива на Съвета от 

28 юни 1999 година относно рамковото 

споразумение за срочната работа, 

сключено между CES, UNICE и CEEP 

(ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43). 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Работниците се информират 

писмено при наемането на работа за 

техните права и задължения, 

произтичащи от трудовите 

правоотношения, включително по 

време на изпитателния им срок. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки преценяват 

дали е необходимо условията за достъп 

до родителски отпуск и подробните 

условия за ползването на родителски 

отпуск да бъдат адаптирани към 

нуждите на осиновителите, на 

родителите с увреждания и на 

родителите на деца с увреждания или 

продължително заболяване. 

7. Държавите членки преценяват 

дали е необходимо условията за достъп 

до родителски отпуск и подробните 

условия за ползването на родителски 

отпуск да бъдат разширени, така че да 

отговорят на нуждите на 

осиновителите, на родителите с 

увреждания, на самотните родители 

(семейства с един родител) и на 

родителите на деца с увреждания или 

продължително тежко заболяване. По-

специално за родителите на деца с 

увреждания или с тежки заболявания, 

удостоверени от здравните органи на 

държавата членка, се забранява 

отхвърлянето на исканията за 

родителски отпуск. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат 

необходимите действия, за да 

гарантират, че работниците имат право 

на отпуск за лица, полагащи грижи, с 

продължителност най-малко пет 

работни дни годишно за всеки работник. 

Ползването на това право може да 

зависи от представянето на подходящ 

документ, удостоверяващ медицинското 

състояние на роднината на работника. 

Държавите членки предприемат 

необходимите действия, за да 

гарантират, че работниците имат право 

на платен отпуск за лица, полагащи 

грижи, с продължителност най-малко 

седем работни дни годишно за всеки 

работник. Ползването на това право 

зависи от представянето на подходящ 

документ, удостоверяващ медицинското 

състояние на роднината на работника. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 6а 
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 Отпуск за майки с увреждане и втори 

родител с увреждане 

 Държавите членки гарантират, че 

продължителността на различните 

отпуски, описани в настоящата 

директива, може да се увеличава с 

най-малко 50% в случаите, когато 

майката или вторият родител 

страда от увреждане. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците имат право да отсъстват 

от работа поради форсмажорни 

обстоятелства по неотложни семейни 

причини в случай на заболяване или 

инцидент, които налагат незабавното 

присъствие на работника Държавите 

членки могат да ограничат правото на 

отсъствие от работа поради 

форсмажорни обстоятелства до 

определен период от време за дадена 

година или за даден случай или и 

двете. 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците имат право да отсъстват 

от работа поради форсмажорни 

обстоятелства по неотложни семейни 

причини в случай на заболяване или 

инцидент, които налагат незабавното 

присъствие на работника Държавите 

членки могат да обвържат правото на 

отсъствие от работа поради 

форсмажорни обстоятелства с условие 

за представяне на доказателства, 

които те считат за подходящи. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с контекста на 

национално равнище, например 

националното законодателство, 

колективните споразумения и/или 

установената практика, и като се вземат 

предвид правомощията, делегирани на 

социалните партньори, държавите 

В съответствие с контекста на 

национално равнище, например 

националното законодателство, 

колективните споразумения и/или 

установената практика, и като се вземат 

предвид правомощията, делегирани на 

социалните партньори, държавите 
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членки гарантират, че работниците, 

упражняващи право на отпуск, посочено 

в член 4, член 5 или член 6, ще получат 

заплащане или адекватно обезщетение, 

чийто размер следва да бъде поне 

еднакъв с размера, който съответният 

работник би получил, ако вземе отпуск 

по болест. 

членки гарантират, че работниците, 

упражняващи право на отпуск, посочено 

в член 4, член 5 или член 6, ще получат 

заплащане, данъчно облекчение или 

адекватно обезщетение, чийто размер 

следва да бъде не по-малък от размера, 

който съответният работник би 

получил, ако вземе отпуск по болест. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците с деца до определена 

възраст, която е поне 12 години, и 

лицата, полагащи грижи, имат право да 

поискат гъвкави схеми на работа за 

целите на полагането на грижи. 

Продължителността на подобни гъвкави 

схеми на работа може да бъде 

ограничена в разумна степен. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че работниците с деца до определена 

възраст, която е поне 13 години, и 

лицата, полагащи грижи, имат право да 

поискат гъвкави схеми на работа за 

целите на полагането на грижи. 

Продължителността на подобни гъвкави 

схеми на работа може да бъде 

ограничена в разумна степен. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Работодателите разглеждат 

исканията за посочените в параграф 1 

гъвкави схеми на работа и дават 

съответния отговор, като вземат под 

внимание както нуждите на 

работодателите, така и тези на 

работниците. Работодателите 

обосновават всяко отхвърляне на такова 

искане. 

2. Работодателите разглеждат 

исканията за посочените в параграф 1 

гъвкави схеми на работа и дават 

съответния отговор в писмен вид, като 

вземат под внимание както нуждите на 

работодателите, така и тези на 

работниците. Работодателите 

обосновават писмено всяко отхвърляне 

на такова искане. 

 

Изменение  47 
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Предложение за директива 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато продължителността на 

посочените в параграф 1 гъвкави схеми 

на работа е ограничена във времето, в 

края на договорения период работникът 

има право да се върне към 

първоначалния модел на работа. Също 

така работникът има право да поиска 

да се върне към първоначалния модел 

на работа при настъпването на 

промяна в обстоятелствата, която 

оправдава това. Работодателите са 

задължени да разгледат тези искания 

и да дадат съответния отговор, като 

вземат под внимание както нуждите 
на работодателите, така и тези на 

работниците. 

3. Когато продължителността на 

посочените в параграф 1 гъвкави схеми 

на работа е ограничена във времето, в 

края на договорения период работникът 

има право да се върне към 

първоначалния модел на работа. Следва 

да се предвидят разпоредби за 

преходен период на защита след 

завръщането на работника на 

работа, за да се даде възможност на 

работника по-лесно и ефективно да се 

реинтегрира в професионалния 

живот, като се вземе предвид, че в 

този период на защита използването 

на новите технологии може да 

подпомогне работниците за по-бързо 

навлизане в работата по траен и по-

гъвкав начин, при същевременно 

актуализиране на техните умения. 
Работникът има право да поиска да се 

върне към първоначалния модел на 

работа при същото равнище на 

заетост. Работодателите обосновават 

писмено всяко отхвърляне на такова 

искане. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за забрана на по-

неблагоприятното третиране на 

работници заради подаване на молба за 

отпуск, посочен в член 4, член 5 или 

член 6, заради ползване на такъв отпуск 

или заради упражняване на правото на 

гъвкави схеми на работа, посочено в 

член 9. 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за забрана на 

дискриминацията и по-

неблагоприятното третиране на 

работници заради подаване на молба за 

отпуск, посочен в член 4, член 5 или 

член 6, заради ползване на такъв отпуск 

или заради упражняване на правото на 

гъвкави схеми на работа, посочено в 

член 9. 
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Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Работниците, които смятат, че са 

били уволнени заради подаване на 

молба за отпуск, посочен в член 4, член 

5 или член 6, заради ползване на такъв 

отпуск или заради упражняване на 

правото да поискат гъвкави схеми на 

работа, посочено в член 9, могат да 

поискат от работодателя да представи 

надлежно обосновани причини за 

уволнението. Работодателят представя 

тези причини в писмена форма. 

2. Работниците, които смятат, че са 

били уволнени заради подаване на 

молба за отпуск, посочен в член 4, член 

5 или член 6, заради ползване на такъв 

отпуск или заради упражняване на 

правото да поискат гъвкави схеми на 

работа, посочено в член 9, имат право 

да поискат от работодателя да представи 

надлежно обосновани причини за 

уволнението. Работодателят е задължен 

да представи своевременно тези 

причини в писмена форма. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат правила 

относно санкциите, които се прилагат в 

случай на нарушаване на националните 

разпоредби, приети съгласно 

настоящата директива, или на 

съответните разпоредби, които вече са в 

сила и засягат правата, попадащи в 

обхвата на настоящата директива. 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки, за да гарантират 

прилагането на тези санкции. 

Санкциите са ефективни, 

пропорционални и имат възпиращ 

ефект. Те могат да бъдат под 

формата на глоба. Те могат да 

включват също така плащането на 

обезщетение. 

Държавите членки въвеждат правила 

относно санкциите, които се прилагат в 

случай на нарушаване на националните 

разпоредби, приети съгласно 

настоящата директива, или на 

съответните разпоредби, които вече са в 

сила и засягат правата, попадащи в 

обхвата на настоящата директива. 

Държавите членки предприемат всички 

необходими мерки, за да гарантират 

прилагането на санкции, които са 

ефективни, пропорционални и с 

възпиращ ефект. 
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Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за закрила на 

работниците, включително на 

работниците, които са 

представители на служителите, 
срещу неблагоприятно третиране от 

страна на работодателя или 

неблагоприятни последици вследствие 

на жалба, подадена в рамките на 

предприятието, или на правно 

производство, образувано с цел 

постигането на съответствие с 

правилата, предвидени в настоящата 

директива. 

Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за закрила на 

работниците срещу неблагоприятно 

третиране от страна на работодателя 

или неблагоприятни последици 

вследствие на жалба, подадена в 

рамките на предприятието, или на 

правно производство, образувано с цел 

постигането на съответствие с 

правилата, предвидени в настоящата 

директива. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

органът или органите, определени 

съгласно член 20 от Директива 

2006/54/ЕО за насърчаване, анализ, 

мониторинг и подпомагане на равното 

третиране на родителите и лицата, 

полагащи грижи, без дискриминация, 

основана на пола, са компетентни и по 

въпросите, попадащи в обхвата на 

настоящата директива. 

Без да се засягат правомощията на 

службите по инспекция на труда или 

други органи, включително на 

социалните служби, които 

отговарят за наблюдение на 

спазването на правата на 

работниците, държавите членки 

гарантират, че органът или органите, 

определени съгласно член 20 от 

Директива 2006/54/ЕО за насърчаване, 

анализ, мониторинг и подпомагане на 

равното третиране на родителите и 

лицата, полагащи грижи, без 

дискриминация, основана на пола, са 

компетентни и по въпросите, попадащи 

в обхвата на настоящата директива. 

 

Изменение  53 
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Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да въведат или 

да запазят разпоредби, които са по-

благоприятни за работниците от 

предвидените в настоящата директива. 

Те гарантират обаче, че поне четири 

месеца от родителския отпуск не могат 

да бъдат прехвърляни в съответствие с 

член 5, параграф 2. 

Държавите членки могат да въведат или 

да запазят разпоредби, които са по-

благоприятни за работниците от 

предвидените в настоящата директива, 

но не понижават стандартите, 

съществуващи в тяхното национално 

законодателство.  Те гарантират 

обаче, че поне четири месеца от 

родителския отпуск не могат да бъдат 

прехвърляни в съответствие с член 5, 

параграф 2 и че защитата на отпуска 

е задължителна за родителите на 

деца с увреждания и тежки 

заболявания, удостоверени от 

здравните органи на държавата 

членка. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Най-късно до пет години след 

влизането в сила на настоящата 

директива държавите членки съобщават 

на Комисията цялата нужна информация 

за прилагането на настоящата 

директива, за да може Комисията да 

изготви доклад до Европейския 

парламент и Съвета относно 

прилагането на настоящата 

директива. 

1. В срок до ... [три години след 

влизането в сила на настоящата 

директива] държавите членки 

съобщават на Комисията цялата нужна 

информация за прилагането на 

настоящата директива и представят 

задълбочена оценка на въздействието 

на директивата върху 

статистическите данни за 

заетостта на жените, придружена, 

ако е необходимо, от законодателно 

предложение. 
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