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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh vychází z čl. 137 odst. 2 a z čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES. Ačkoli směrnice 92/85/EHS 
vychází z článku 118a Smlouvy o ES (nyní článek 137) a jedná se o samostatnou směrnici 
v rámci směrnice týkající se bezpečnosti a zdraví (směrnice 89/391/EHS), byl k právnímu 
základu tohoto návrhu přidán článek 141 Smlouvy o ES.

Tento návrh odráží potřebu stanovit řádná opatření za účelem sladění pracovního 
a soukromého života, jejichž konečným cílem je dosáhnout vyššího procenta žen na trhu 
práce, méně segregace na trhu práce a odstranění platových rozdílů mezi ženami a muži, a to 
zlepšováním možností, pokud jde o na mateřskou dovolenou. Evropská unie potřebuje, aby se 
na trhu práce podílelo více žen nejenom za účelem vyřešení problematiky stárnoucí 
společnosti, ale rovněž pro zvýšení konkurenceschopnosti na globální úrovni.

V současné době má porod velmi výrazný dopad na účast žen na pracovním trhu – mezi 
ženami, které porodily, a muži tvořil v roce 2007 rozdíl 26 %. Důvody pro to jsou různé, ale 
mohou být odstraněny důkladným přepracováním pravidel týkajících se mateřské dovolené, 
její délky, odměny a práv a povinností žen na mateřské dovolené nebo žen, které se z ní 
vracejí. Všechny tyto aspekty jsou však úzce spjaty s uplatňováním zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy podle čl. 141 odst. 3.

Sdílená odpovědnost

Sdílení odpovědnosti mezi oběma rodiči od narození je dalším přínosem pro psychické 
a fyzické prospívání dítěte. Vzhledem k tomu, že stávající směrnice nezahrnuje ustanovení 
vztahující se na rodičovskou dovolenou, ale soustředí se na zdraví a bezpečnost těhotných či 
kojících žen, je v tomto ohledu potřeba vypracovat zvláštní směrnici. 

Zaměstnanecká práva těhotných žen 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je přesvědčen, že návrh na změnu směrnice 
92/85/EHS podpoří zaměstnanecká práva těhotných žen. 

Jsme však též přesvědčeni, že bez níže uvedených změn, které nyní navrhuje Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci, a bez doplňkových opatření, jež přijali na evropské úrovni 
sociální partneři, nepřispěje pozměněný text plně k lepšímu sladění pracovního, soukromého 
a rodinného života, ani ženám nepomůže k návratu na trh práce.

Prodloužení minimální délky mateřské dovolené a možnost částečného pracovního 
úvazku
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se domnívá, že možnost prodloužení délky mateřské 
dovolené ze 14 na 20 týdnů a  poskytování pobídek jsou evidentními způsoby jak podpořit 
možnosti žen sladit mateřství se setrváním na trhu práce. Prodloužení poskytne matkám 
dostatečný čas na návrat do práce po těhotenství a k navázání vztahu s jejich dětmi. 
Obavy některých členských států týkající se nákladů na financování tohoto prodloužení jsou 
navíc neopodstatněné, neboť studie společnosti ECORYS ukazuje, že prodloužení na 18 i více 
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týdnů, bude mít minimální ekonomický dopad, zato bude zajišťovat lepší zdravotní podmínky 
pro těhotné zaměstnankyně.

Zaměstnavatelé musí vzít v úvahu žádosti zaměstnankyň o přechod z plného pracovního 
úvazku na částečný pracovní úvazek během prvních 12 měsíců po porodu. Takové opatření je 
v souladu s doporučeními zprávy WHO A55/15.

Ochrana možností postupu v zaměstnání
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci podporuje pozměňovací návrhy ke směrnici 
92/85/EHS provedené v čl. 1 odst. 3 písm. b), v souladu s nimiž zaměsntankyně, jež porodily 
dítě, mají právo vrátit se na svá pracovní místa nebo na odpovídající pozice za podmínek, 
které pro ně nejsou méně příznivé, a na zlepšení pracovních podmínek, na které mají nárok 
během své nepřítomnosti.

Toto ustanovení je úzce spojeno s jistotou pracovního místa a je důležitým krokem směrem 
k ukončení diskriminace z důvodů těhotenství.

Práva osob samostatně výdělečně činných
I když se návrh směrnice zabývá pouze ochranou zaměstnankyň s cílem bojovat proti 
diskriminaci a zajistit rovnost příležitostí, musí členské státy zajistit, aby i ženy, jež působí 
jako osoby samostatně výdělečně činné, požívaly práva stanovená touto směrnicí, a Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci pozměnil návrh Komise v tomto smyslu.

Úloha sociálních partnerů
Sociální partneři na evropské úrovni (BusinessEurope (UNICE), CEEP a EKOS) uzavřeli dne 
14. prosince 1995 dohodu o rodičovské dovolené, která byla provedena směrnicí Rady 
96/34/ES ze dne 3. června 1996. Tato směrnice stanoví minimální požadavky na rodičovskou 
dovolenou, která je významným prostředkem pro sladění pracovního a rodinného života 
a podporuje rovnost příležitostí a rovné zacházení pro muže a ženy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 
3. června 1996 o rámcové dohodě 
o rodičovské dovolené uzavřené mezi 
organizacemi UNICE, CEEP a EKOS1

stanoví minimální požadavky pro 
snadnější sladění pracovních 
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a rodičovských povinností pracujících 
rodičů.
___________________

1 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice Rady 96/34/ES je rámcovou dohodou mezi BusinessEurope (UNICE), CEEP 
a EKOS o rodičovské dovolené a je důležitým dodatkem k pozměňovacímu návrhu ke směrnici 
92/85/EHS, jelikož stanoví minimální požadavky pro snadnější sladění pracovních 
a rodičovských povinností pracujících rodičů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Dohoda zaměřená na dosažení 
rovnosti mužů a žen (stejné odměňování, 
rodičovská dovolená, přístup k pracovním 
místům, kde mají stejná práva), kterou
členské státy uzavřely na summitu 
v Barceloně v roce 2002, je základem pro 
vytvoření lepších podmínek pro sladění 
soukromého a pracovního života 
a zabezpečí tak jejich ekonomickou 
nezávislost.

Or. en
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Odůvodnění

Barcelonské cíle jsou součástí strategie EU pro růst a vytváření pracovních míst a jsou 
zaměřené na pomoc mladým rodičům, zejména ženám, při jejich zapojování do pracovního 
procesu a při slaďování pracovního a soukromého života. Přístup k lepším službám v oblasti 
péče o děti (podmínky, cena a zejména přiměřená otvírací doba pro rodiče) jsou klíčovou 
podmínkou k přístupu žen na trh práce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Sdělení Komise ze dne 4. července 
2006 s názvem „Směrem ke strategii EU 
o právech dítěte“ považuje práva dítěte za 
jednu z priorit EU a požaduje, aby členské 
státy dodržovaly jak Úmluvu OSN 
o právech dítěte a dodatkové protokoly, 
tak rozvojové cíle tisíciletí.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení považuje práva dítěte za jednu z priorit EU a požaduje, aby členské státy dodržovaly 
jak Úmluvu OSN o právech dítěte a dodatkové protokoly, tak rozvojové cíle tisíciletí. Ve 
vztahu k této směrnici to znamená, že je třeba zajistit, aby všechny děti mohly být kojeny 
a dostalo se jim příslušné péče, pokud jde o potřeby jejich rozvoje a dostupnost odpovídající 
a vysoce kvalitní péče.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Doporučení Mezinárodní 
zdravotnické organizace a organizace 
Unicef oznámené v globální strategii 
výživy kojenců a malých dětí doporučují 
kojení v ranném věku, a to výlučné kojení 
po dobu prvních 6 měsíců, a v kojení 
pokračovat alespoň do dvou roků života 
dítěte.
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Or. en

Odůvodnění

Ze studií Mezinárodní zdravotnické organizace vyplývá, že kojení dětí (ve věku 0–12 měsíců) 
má z dlouhodobého hlediska příznivý vliv na zdraví a prevenci chronických onemocnění. 
Navíc matky, které kojí děti déle než jeden rok, jsou více chráněny před rakovinou prsu (o 
35 % případů méně než u nekojících žen).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mateřská dovolená podle této 
směrnice by neměla být v rozporu s jinými 
předpisy členských států o rodičovské 
dovolené a není záměrem obcházet tyto 
modely. Mateřská a rodičovská dovolená 
se doplňují a právě ve vzájemné souhře 
mohou zajistit lepší sladění pracovního 
a rodinného života. 

Or. en

Odůvodnění

Komise vytváří ve své důvodové zprávě umělý protiklad mezi mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. Mateřská a rodičovská dovolená se vzájemně doplňují a mohou zajistit lepší 
sladění pracovního a rodinného života, a to zejména ve vzájemné souhře.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „Odpovídající“ pracovní místo 
uvedené v čl. 11 odst. 2 písm. c) by mělo 
znamenat, že se jedná o pracovní místo, 
které má v podstatě stejné rysy jako 
předchozí pracovní místo, a to z hlediska 
odměny i pracovní náplně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany.

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany, aby byla dodržována jejich práva 
na důstojné pracovní podmínky a lepší 
slučitelnost rodinného a pracovního 
života.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V Zelené knize Komise s názvem:
„Nová mezigenerační solidarita jako 
odpověď na demografické změny“ se 
uvádí, že členské státy mají nízkou 
porodnost, která nestačí na obnovu 
obyvatelstva. Je nezbytné přijmout 
opatření týkající se podmínek na 
pracovišti pro zaměstnankyně před 
těhotenstvím, během něho a po něm.

Or. en

Odůvodnění

Od roku 2000 lze sledovat změny v rovnováze míry zaměstnanosti a porodnosti v tom smyslu, 
že členské státy s vysokou mírou zaměstnanosti mají vysokou míru porodnosti.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly do svých 
vnitrostátních právních systémů přijmout 
nezbytná opatření pro to, aby škody, které 
zaměstnankyně utrpí v důsledku porušení 
povinností stanovených touto směrnicí, 
byly skutečně a účinně kompenzovány 
nebo nahrazeny, přičemž se tak musí stát 
odrazujícím přiměřeným způsobem 
vzhledem ke způsobené škodě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Oběti diskriminace by měly mít 
přiměřenou právní ochranu. V zájmu 
zajištění účinnější ochrany by rovněž mělo 
být možné, aby se na řízeních – pokud to 
členský stát považuje za vhodné – podílely 
jménem oběti nebo za účelem její podpory 
sdružení, organizace a jiné právnické 
osoby, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
předpisy týkající se zastupování 
a obhajoby u soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly podporovat 
dialog se sociálními partnery 
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a nevládními organizacemi za účelem 
získávání informací o různých formách 
diskriminace a boje proti ní.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 1 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1a. Cílem této směrnice je rovněž zlepšit 
pracovní podmínky těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu, které zůstávají na trhu práce nebo 
se na něj vrací, a zlepšit soulad mezi 
pracovním, soukromým a rodinným 
životem.“

Or. en

Odůvodnění

Vložený pododstavec má za cíl rozšířit působnost směrnice a umožňuje, aby byly zahrnuty 
i otázky pružné pracovní doby, dovolené pro otce atd.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se písm. a) nahrazuje 
tímto:
„a) „těhotnou zaměstnankyní“ se rozumí 
těhotná zaměstnankyně, včetně 
pracovnic v domácnosti, která uvědomí 
svého zaměstnavatele o svém stavu 
v souladu s vnitrostátními právními 
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předpisy nebo zvyklostmi;

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství by však měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 2 se písm. b) nahrazuje 
tímto:
„b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ 
se rozumí každá zaměstnankyně, včetně 
pracovnic v domácnosti, krátce po 
porodu ve smyslu vnitrostátních 
právních předpisů nebo zvyklostí, která 
uvědomí svého zaměstnavatele o svém 
stavu v souladu s uvedenými právními 
přepisy nebo zvyklostmi;“

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V článku 2 se písm. c) nahrazuje 
tímto:
„c) „kojící zaměstnankyní“ rozumí 
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každá kojící zaměstnankyně, včetně 
pracovnic v domácnosti, ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, která uvědomí zaměstnavatele 
o svém stavu v souladu s uvedenými 
právními předpisy nebo zvyklostmi.“

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na pracovnice v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod. -1 d (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„2a. Obecné zásady uvedené v prvním 
pododstavci jsou pravidelně 
vyhodnocovány a případně upravovány, 
a to nejméně jednou za pět let počínaje 
rokem 2012.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: je třeba, aby obecné zásady byly vždy aktuální s ohledem na současný vývoj 
a nejnovější poznatky.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V článku 4 se název nahrazuje tímto:
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„Hodnocení, informování a konzultace“

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. V článku 4 se vzkládá nový odstavec, 
který zní:
„-1. V hodnocení rizik provedeném podle 
směrnice 89/391/EHS zaměstnavatel 
uvede, jakým rizikům pro reprodukční 
zdraví jsou vystaveni muži a ženy, které 
zaměstnává.“

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 g (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g. V čl. 4 odst. 1 se úvodní část 
nahrazuje tímto:
„1. Pro všechny činnosti, které by mohly 
představovat zvláštní riziko expozice 
činitelům, postupům nebo pracovním 
podmínkám, jejichž nevyčerpávající 
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seznam je uveden v příloze I, zhodnotí 
zaměstnavatel povahu, stupeň a trvání 
expozice v příslušném podniku nebo 
závodě, kterému jsou vystaveny 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
a zaměstnankyně, které jsou 
pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2, buď přímo nebo 
pomocí služeb provádějících ochranná 
opatření a opatření k prevenci rizik 
uvedených v článku 7 směrnice 
89/391/EHS, s cílem:“

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 h (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1h. V čl. 4 odst. 1 se první odrážka 
nahrazuje tímto:
„– zhodnotit všechna rizika pro 
bezpečnost a zdraví a všechny možné 
účinky na těhotenství nebo kojení 
zaměstnankyň ve smyslu článku 2 
a zaměstnankyň, které jsou 
pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2,“

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 i (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1i. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Aniž je dotčen článek 10 směrnice 
89/391/EHS, jsou zaměstnankyně ve 
smyslu článku 2 a zaměstnankyně, které 
by se mohly dostat do situací uvedených 
v článku 2 v dotyčném podniku nebo 
závodě, nebo jejich zástupci a příslušní 
sociální partneři informováni 
o výsledcích hodnocení uvedeného 
v odstavci 1 a o všech opatřeních 
týkajících se zdraví a bezpečnosti při 
práci.

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 j (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1j. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Není-li úprava jejích pracovních 
podmínek nebo pracovní doby technicky 
nebo objektivně proveditelná [...], 
přijme zaměstnavatel nezbytná opatření 
k převedení zaměstnankyně na jiné 
pracovní místo.“

Or. en
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Odůvodnění

Vysvětlení: současné znění různých pododstavců poskytuje zaměstnavatelům příliš mnoho 
příležitostí k námitkám, že nemohou pracoviště upravit tak, aby mohli nabídnout jiné pracovní 
místo. I po vypuštění tohoto velmi obecného textu mají zaměstnavatelé dostatečný prostor pro 
argumentaci, že tyto alternativy nejsou technicky nebo objektivně proveditelné. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 k (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1k. V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. „Není-li převedení na jiné pracovní 
místo technicky nebo objektivně 
proveditelné [...], je dotyčné 
zaměstnankyni přiznáno volno v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi na celé období nezbytné 
k ochraně její bezpečnosti nebo jejího 
zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: současné znění různých pododstavců poskytuje zaměstnavatelům příliš mnoho 
příležitostí k námitkám, že nemohou pracoviště upravit tak, aby mohli nabídnout jiné pracovní 
místo. I po vypuštění tohoto velmi obecného textu mají zaměstnavatelé dostatečný prostor pro 
argumentaci, že tyto alternativy nejsou technicky nebo objektivně proveditelné. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 l (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1l. v čl. 7 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
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„b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky a/nebo 
objektivně proveditelné [...].“

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 m (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1m. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a

Těhotné zaměstnankyně by neměly být 
nuceny vykonávat práci přesčas v období 
3 měsíců před porodem a 12 měsíců po 
porodu.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňující návrh představuje pro těhotné zaměstnankyně a matky ochranné opatření, 
které jim umožní strávit více času se svými dětmi a starat se o ně.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 l
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně osmnácti týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
dvaceti týdnů mateřské dovolené 
s možností vybrat si až dva týdny této 
dovolené před porodem a/nebo po porodu.

Or. en
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Odůvodnění

The study on the costs and benefits of options to improve provisions for the reconciliation of 
work, private and family life1 shows that a maternity leave of 18 weeks or longer (20) will 
have an estimated low impact over the budget. Many Member States already provide for 
payment of between 80% and 100% of average earnings during maternity leave. Several 
Member States already provide for a maternity leave longer than 18 weeks.

According to WHO Recommendation A55/15, a young child should be exclusively breastfed 
during the first 24 weeks of its life and this is an argument for the increase of the maternity 
leave period.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou 
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou 
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy mohou část mateřské 
dovolené, která je podle této směrnice 
povinná, rozšířit na nejvýše osm týdnů po 
porodu, popř. na nejvýše šest týdnů před 
porodem.

Or. en

Odůvodnění

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Pozměňovací návrh 28

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zaměstnankyně musí délku mateřské 
dovolené oznámit nejméně dva měsíce 
před zvoleným datem nástupu. 

Or. en

Odůvodnění

Zavedením povinnosti oznamovat délku mateřské dovolené podnikům napomůže zabezpečit 
plánování svých činností. V opačném případě by měly podniky, zejména MSP, obrovské 
problémy s vnitřní organizací.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě vícečetného porodu se 
mateřská dovolená uvedená v čl. 8 odst. 1 
prodlužuje o 1 měsíc za každé další dítě.

Or. en

Odůvodnění

Dvě anebo více dětí znamená pro zaměstnankyně velkou zátěž, a to jak fyzickou, tak morální.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
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dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí. 

dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí, matek se zdravotním
postižením a vícečetných porodů. Délka 
dodatečné dovolené by měla být přiměřená 
a umožňovat uspokojení zvláštních potřeb 
matky a dítěte či dětí. 

Or. en

Odůvodnění

Matky se zdravotním postižením čelí ve společnosti dalším problémům, a proto mnohé z nich 
potřebují delší mateřskou dovolenou, aby si zvykly na novou situaci a aby se jejich rodinný 
život odvíjel normálním způsobem.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci 
nebo komplikací v souvislosti 
s těhotenstvím, které nastane čtyři a více 
týdnů před porodem, nemělo dopad na 
dobu trvání mateřské dovolené.

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci, 
komplikací v souvislosti s těhotenstvím 
nebo uznané poporodní deprese, které 
nastane čtyři a více týdnů před porodem 
nebo po porodu, nemělo dopad na dobu 
trvání mateřské dovolené.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit, aby byly do záruk v případě nemoci zahrnuty i případy, kdy je 
diagnostikována poporodní deprese, která postihuje 10–15 % žen a má závažné důsledky pro 
pracovní i rodinný život.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se vztahuje i na ženy, 
které jsou osobami samostatně výdělečně 
činnými, a členské státy musí provést 
nezbytné úpravy stávajících právních 
předpisů tak, aby zachovaly rovná 
pracovní práva, pokud jde o mateřskou 
dovolenou; 

Or. en

Odůvodnění

K ženám, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými, se nesmí přistupovat jinak než 
k zaměstnankyním, ani nesmějí mít méně práv.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby byla poporodní deprese 
klasifikována jako vážná nemoc, 
a podpoří osvětové kampaně zaměřené na 
šíření vhodných informací o této nemoci 
a na odstranění předsudků a stigmatizace 
dosud spojené s tímto onemocněním.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvyšovat povědomí v členských státech o nutnosti 
oficiálního uznání poporodní deprese, která postihuje 10–15 % žen a má závažné důsledky 
pro pracovní i rodinný život.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících 
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že 
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

1. členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství do nejméně čtyř měsíců po 
porodu, kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem, které jsou 
dovoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů a/nebo zvyklostí, a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. en

Odůvodnění

Zákaz výpovědi do konce čtvrtého měsíce po porodu se považuje za vhodnější. Matky je třeba 
zvláště chránit právě v období po skončení mateřské dovolené – v prvních týdnech, kdy jsou 
zpět v práci. V tomto období se musejí vyrovnat s prvními praktickými konflikty, když se snaží 
uvést v soulad své zaměstnání a rodinný život. Jde nám tedy o to, aby konec období, kdy není 
možné dát výpověď, nebyl povinně vázán na konec mateřské dovolené.  

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. členské státy přijmou příslušná 
opatření, aby zajistily ochranu bezpečnosti 
a zdraví těhotných zaměstnankyň, pokud 
jde o ergonomické podmínky, pracovní 
dobu (včetně práce v noci a změny 
pracovního místa) a náročnost práce, 
a aby zvýšily ochranu proti specifickým 
infekčním látkám a ionizačnímu záření; 

Or. en
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Odůvodnění

Ochrana bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic by měla být jedním z hlavním bodů této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl.10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi 
do šesti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi 
do dvanácti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel uvést náležité odůvodnění 
písemně;

Or. en

Odůvodnění

V tomto období musí zaměstnavatel uvádět důvody výpovědi vždy písemně, bez ohledu na 
zvláštní žádost zaměstnankyně. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok;

(c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok; ve 
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výjimečných případech, například 
v případě restrukturalizace nebo při 
rozsáhlých změnách ve výrobních 
procesech, musí mít zaměstnankyně vždy 
možnost hovořit se zaměstnavatelem 
o důsledcích těchto změn pro jejich 
pracovní, a nepřímo i osobní situaci;

Or. en

Odůvodnění

Tento bod je důležitý, protože za zvláštních okolností (jako např. v případě finanční krize), 
které mohou mít negativní vliv na postavení žen, jež jsou na mateřské dovolené a mohou vést 
ke ztrátě jejich práv, a pokud se zaměstnavatelem neprojednají důsledky restrukturalizace, 
mohly by ztratit své nároky a jejich pracovní postavení v rámci podniku může být poškozeno.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ca) zachování možností zaměstnankyň ve 
smyslu článku 2 na profesní postup 
prostřednictvím vzdělávání a neustálé 
odborné a doplňkové přípravy s cílem 
posílit jejich možnosti postupu 
v zaměstnání;“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit tomu, aby nebyl nežádoucím způsobem ovlivněn profesní postup žen, jež se 
staly matkami. Proto musí zaměstnavatel (po projednání se zaměstnankyní) učinit nezbytné 
kroky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tak, aby zajistil, že si zaměstnankyně zachovají 
možnost postupu v zaměstnání.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(cb) využití mateřské dovolené nesmí 
narušit nárok zaměstnankyň na důchod, 
doba mateřské dovolené musí být 
započítávána do doby zaměstnání pro 
účely důchodového zabezpečení 
a zaměstnankyně nesmějí být proto, že 
čerpají mateřskou dovolenou, žádným 
způsobem znevýhodněny, pokud jde 
o důchodové zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby příspěvky, které zaměstnankyně pobírají během mateřské dovolené, 
nepřinesly zaměstnankyním nevýhody, pokud jde o důchod. Členské státy musí této situaci 
zabránit a kompenzovat případné ztráty nároků na důchod. 

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu, 
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti 
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se jsou
odpovídající, jestliže zajišťují příjem 
rovnocenný poslednímu měsíčnímu platu 
nebo průměrnému měsíčnímu platu. Pokud 
se plat během období mateřské dovolené 
zvýší, má zaměstnankyně právo na 
využívání všech finančních práv. Ženám 
na mateřské dovolené je vyplácena plná 
mzda a dávka musí být ve výši 100 % 
posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu během 
povinné dovolené a nesmí být nižší než 
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plat vypočítá. 85 % posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu po dobu 
zbývající dovolené. Členské státy mohou 
určit, na základě jakého období se tento 
průměrný plat vypočítá.

Or. en

Odůvodnění

Vyplácení dávek ženám během mateřské dovolené ve výši plné mzdy poskytuje záruku, že 
rozhodnutí mít děti nebude pro ženy představovat finanční újmu. Mnoho členských států již 
vyplácí dávku ve výši mezi 80 % a 100 % průměrného platu během mateřské dovolené. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. d
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky 
a rozvržení pracovní doby 
a zaměstnavatelé měli povinnost tyto 
žádosti zvážit s ohledem na potřeby 
zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň.

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky 
a rozvržení pracovní doby 
a zaměstnavatelé měli povinnost tyto 
žádosti zvážit s ohledem na potřeby 
zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň. Tuto žádost může podat 
i rodič, manžel nebo druh zaměstnankyně, 
která využila mateřské dovolené a žádost 
je zpracována stejným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu společné odpovědnosti je důležité, aby měl i otec, manžel nebo druh poté, co 
zaměstnankyně ukončí mateřskou dovolenou, možnost požádat o opatření na úpravu pracovní 
doby a pracovního režimu.

Pozměňovací návrh 42
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3  písm. d
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zaměstnavatelé vezmou v úvahu 
žádosti zaměstnankyň týkající se přechodu 
z plného pracovního úvazku na částečný 
pracovní úvazek po dobu prvních 12 
měsíců po porodu.

Or. en

Odůvodnění

Podle doporučení WHO č. A55/15 by měly děti být po prvních šest měsíců života výhradně 
kojeny, aby byl zajištěn jejich optimální růst, vývoj a zdraví. Po tomto období by měly děti 
dostávat přiměřeně výživnou a bezpečnou doplňkovou stravu pro splnění jejich rozvíjejících 
se nutričních potřeb, přičemž kojení pokračuje až do věku dvou let, případně déle. Tento 
článek se vkládá proto, aby se ženám umožnilo pokračovat v kojení i po skončení šestiměsíční 
mateřské dovolené.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby se na 
soudních nebo správních řízeních 
stanovených touto směrnicí k prosazování 
nároků zaměstnankyň mohly jménem 
postižené osoby nebo za účelem její 
podpory podílet sdružení, organizace nebo 
jiné právnické osoby, které mají podle 
kritérií stanovených příslušnými 
vnitrostátními předpisy oprávněný zájem 
na dodržování ustanovení této směrnice, 
a to vždy se souhlasem postižené osoby. 

Or. en
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Odůvodnění

Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude odstavec 5 upraven takto: „Odstavce 1 až 
4a se rovněž vztahují na všechna soudní řízení podle článku 12.“

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d. Členské státy zajistí, aby subjekt nebo 
subjekty určené podle článku 20 směrnice 
2002/73/ES, přepracované směrnicí 
2006/54/ES, a pověřené podporou, 
rozborem, sledováním a prosazováním 
rovného zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví byly 
rovněž příslušné pro otázky spadající do 
působnosti této směrnice, pokud se tyto 
otázky týkají především rovného zacházení 
a nikoli zdraví a bezpečnosti 
zaměstnankyň.

12d. Členské státy zajistí, aby subjekt nebo 
subjekty určené podle článku 20 směrnice 
2002/73/ES, přepracované směrnicí 
2006/54/ES, a pověřené podporou, 
rozborem, sledováním a prosazováním 
rovného zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví byly 
rovněž příslušné pro otázky spadající do 
působnosti této směrnice, pokud se tyto 
otázky týkají především rovného zacházení 
a nikoli pouze zdraví a bezpečnosti 
zaměstnankyň.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou přijmout 
preventivní opatření v zájmu ochrany 
a bezpečnosti těhotných zaměstnankyň 
a žen v šestinedělí;

Or. en

Odůvodnění

Stres na pracovišti může ovlivnit psychiku žen v období těhotenství a  matek novorozenců 
a působit na fetus resp. novorozence.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Žádáme sociální partnery na evropské 
úrovni, aby jednali o rámcové dohodě 
o rodičovské dovolené, aby bylo oběma 
rodičům dítěte umožněno lépe sladit 
soukromý a pracovní život.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na změnu směrnice 92/85/EHS neupřesňuje opatření nutná k účinnému zajištění 
mateřské dovolené a nestanoví jasný přechod mezi ukončením mateřské dovolené a návratem 
na trh práce, např. péči o děti, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Doporučuje se převzít předpisy přijaté 
na základě této směrnice do kolektivních 
smluv a individuálních pracovních smluv 
v členských státech. 

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnankyně svá práva často neuplatňují z pouhé neznalosti zákona, který je má chránit. 
Díky tomuto odkazu ve smlouvě bude jasnější, jaký předpis platí v dané konkrétní situaci.


