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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek opiera się na art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3 Traktatu WE. Chociaż dyrektywa 
92/85/EWG opiera się na art. 118a Traktatu WE (obecnie art. 137) i jest dyrektywą 
szczegółową w ramach dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dyrektywy 
89/391/EWG), do bazy prawnej niniejszego wniosku dodano art. 141 TWE.

Niniejszy wniosek wypływa z potrzeby ustanowienia solidnych środków godzenia, których 
celem ostatecznym jest zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, ograniczenie segregacji na 
rynku pracy, likwidacja różnic w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami poprzez 
zwiększenie możliwości w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego. Unia Europejska 
potrzebuje zwiększonego udziału kobiet w rynku pracy, nie tylko aby przezwyciężyć 
problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, ale także, aby spowodować wzrost 
konkurencyjności na poziomie światowym. 
Obecnie wpływ urodzenia dziecka na udział kobiet w rynku pracy jest bardzo duży; w roku 
2007 zarejestrowano w tej kwestii 26 % różnicy między kobietami, które urodziły dziecko a 
mężczyznami. Przyczyny są różne, ale można je zlikwidować, dokonując przeglądu 
przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego, jego czasu trwania, wynagrodzenia, praw i 
obowiązków kobiet biorących urlop macierzyński, a wszystko to w powiązaniu ze 
stosowaniem zasady równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn, jak przewiduje 
to art. 141 ust. 3. 

Rozłożenie obowiązków

Rozłożenie obowiązków na obydwoje rodziców, już od urodzenia, stanowi zaletę dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego dziecka. Konieczna jest osobna dyrektywa w tym duchu, gdyż 
obecna nie zawiera przepisów dotyczących urlopu wychowawczego, a skupia się jedynie na 
zdrowiu i bezpieczeństwie kobiet ciężarnych lub karmiących piersią. 

Prawa pracownic ciężarnych w dziedzinie zatrudnienia
Komisja Zatrudnienia jest przekonana, że wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG 
stanowić będzie wsparcie dla praw kobiet ciężarnych w dziedzinie zatrudnienia. Jednak 
jesteśmy przekonani, że bez poprawek proponowanych tutaj przez Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych i bez dodatkowych środków przyjętych przez partnerów społecznych na 
szczeblu europejskim zmieniony tekst nie przyczyni się w pełni do skuteczniejszego 
pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, ani nie ułatwi kobietom powrotu na 
rynek pracy.

Wydłużenie minimalnego czasu trwania urlopu macierzyńskiego i możliwość pracy w 
ograniczonym wymiarze godzin
Opcja wydłużenia czasu trwania urlopu macierzyńskiego z 14 do 20 tygodni oraz oferowanie 
zachęt jest w opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oczywistym środkiem 
zwiększenia możliwości kobiet w zakresie godzenia ciąży z pozostaniem na rynku pracy. 
Wydłużenie to zaoferuje matkom stosowny okres na powrót do pracy po ciąży oraz na 
ustanowienie więzi z dzieckiem. 
Ponadto obawy niektórych państw członkowskich związane z kosztami finansowymi takiego 
wydłużenia są nieuzasadnione, gdyż badania ECORYS-u pokazują, że wydłużenie urlopu do 
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18 tygodni, a nawet więcej, będzie miało niwielkie skutki gospodarcze, natomiast 
zagwarantuje lepsze warunki zdrowotne dla pracownic ciężarnych.
Pracodawcy będą musieli uwzględniać wnioski pracownic o przejście z pracy w pełnym 
wymiarze godzin do pracy w zmniejszonym wymiarze godzin przez pierwsze 12 miesięcy po 
porodzie; przepis ten jest zgodny z zaleceniami WHO A55/15.

Ochrona perspektyw kariery
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych popiera poprawki do dyrektywy 92/85/EWG w art. 
2 ust. 3 lit. b), zgodnie z którymi pracownice, które urodziły dziecko, mają prawo do powrotu 
na swoje stanowisko pracy lub na stanowisko równorzędne pod względem warunków, które 
nie są dla nich mniej korzystne, oraz do skorzystania z wszelkiej poprawy warunków pracy, 
do jakiej byłyby miały prawo podczas nieobecności. Przepis ten jest ściśle zwiazany z 
zagwarantowaniem miejsca pracy i stanowi ważny krok w zwalczaniu dyskryminacji z 
powodu ciąży.

Prawa pracownic prowadzących działalność na własny rachunek
Pomimo że rozpatrywany wniosek w sprawie dyrektywy chroni tylko prawa pracownic 
najemnych, aby zwalczać dyskryminację i zapewnić równe szanse, państwa członkowskie 
powinny zagwarantować kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek możliwość 
korzystania z takich samych praw, jak te przewidziane w niniejszej dyrektywie, i właśnie w 
tym kierunku zmierzają poprawki do wniosku złożone przez Komisję Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych.

Rola partnerów społecznych
Partnerzy społeczni na szczeblu europejskim (Business Europe (UNICE), CEEP i ETUC) 
zawarli w dniu 14 grudnia 1995 r. porozumienie w sprawie urlopu rodzicielskiego, wdrożone 
za pomocą dyrektywy Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. Dyrektywa ta ustanawia 
minimalne wymogi w zakresie urlopu rodzicielskiego jako ważnego środka godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego oraz promowania równych szans i równego traktowania mężczyzn 
i kobiet.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 
3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia 
ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego, zawartego przez UNICE, 



PA\790632PL.doc 5/31 PE428.236v01-00

PL

CEEP oraz ETUC1 ustanawia minimalne 
wymogi mające ułatwić pracującym 
rodzicom pogodzenie obowiązków 
zawodowych i rodzicielskich.
___________________

1 Dz.U. L 145 z 19. 6. 1996, s. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa Rady 96/34/WE jest porozumieniem ramowym między Business Europe (UNICE), 
CEEP oraz ETUC w sprawie urlopu rodzicielskiego i jest ważnym dodatkiem do wniosku 
w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG, ponieważ ustanawia ona minimalne wymogi 
mające na celu ułatwienie pracującym rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych 
i rodzicielskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Porozumienie zawarte przez państwa 
członkowskie na szczycie w Barcelonie w 
roku 2002 i mające na celu osiągnięcie 
równości między kobietami i mężczyznami 
(jednakowe wynagrodzenie, urlop 
rodzicielski, dostęp do miejsc pracy 
gwarantujących korzystanie z tych 
samych praw) stanowi podstawę tworzenia 
lepszych warunków dla godzenia życia 
prywatnego i zawodowego i zapewni im 
niezależność materialną.

Or. en
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Uzasadnienie

Cele barcelońskie są częścią startegii UE na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a ich 
założeniem jest pomoc młodym rodzicom – zwłaszcza kobietom – w wejściu na rynek pracy i 
w godzeniu życia prywatnego i zawodowego. Dostęp do lepszych usług opieki nad dziećmi 
(warunki, ceny oraz, co bardzo ważne, odpowiednie dla rodziców godziny) to podstawa 
dostępu kobiet do rynku pracy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Komunikat Komisji z dnia 4 lipca 
2006 r. zatytułowany „W kierunku 
strategii UE na rzecz praw dziecka” 
uznaje prawa dziecka za priorytet UE i 
zwraca się do państw członkowskich o 
przestrzeganie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka i jej 
protokołów dodatkowych, a także 
milenijnych celów rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Komunikat uważa prawa dziecka za priorytet UE i zwraca się do państw członkowskich o 
przestrzeganie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka i jej protokołów 
dodatkowych, a także milenijnych celów rozwoju. Biorąc pod uwagę niniejszą dyrektywę, 
oznacza to zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości żywienia się mlekiem matki, 
odpowiednią opiekę, dostosowaną do potrzeb rozwoju, oraz dostęp do odpowiedniej opieki 
wysokiej jakości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) W zaleceniach Światowej Organizacji 
Zdrowia i UNICEF-u ogłoszonych w 
globalnej strategii na rzecz karmienia 
piersią popiera się wczesne karmienie 
piersią oraz wyłączne karmienie piersią w 
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pierwszych sześciu miesiącach życia 
dziecka i uważa się, że powinno być to 
kontynuowane przynajmniej do drugiego 
roku życia dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że karmienie dzieci piersią (0–12 
miesięcy) ma długoterminowe pozytywne skutki dla zdrowia i odgrywa zasadniczą rolę w 
zapobieganiu chorobom chronicznym. Co więcej, matki, które karmiły piersią przez rok lub 
dłużej, rzadziej chorują na raka piersi (o 35% mniej niż pozostałe).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Urlop macierzyński w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie powinien 
kolidować z przepisami dotyczącymi 
urlopów rodzicielskich lub 
wychowawczych obowiązującymi 
w państwach członkowskich i jego celem 
nie jest w żadnym wypadku obejście 
takich modeli. Urlop macierzyński i urlop 
rodzicielski uzupełniają się i stosowane 
łącznie mogą wspierać lepsze godzenie 
życia zawodowego i rodzinnego. 

Or. en

Uzasadnienie

W swoim uzasadnieniu Komisja wprowadza sztuczne rozróżnienie między urlopem 
macierzyńskim a urlopem rodzicielskim. Oba te modele uzupełniają się wzajemnie 
i stosowane łącznie mogą wspierać lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Stanowisko określone w art. 11 
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ust. 2 lit. c) jako „równorzędne” ma 
oznaczać, że stanowisko to będzie 
w zasadzie takie samo jak poprzednie, 
zarówno pod względem wypłacanego 
wynagrodzenia, jak i wykonywanych 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kobiety powinny być zatem chronione 
przed dyskryminacją związaną z ciążą lub 
urlopem macierzyńskim i powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej.

(13) Kobiety powinny być zatem chronione 
przed dyskryminacją związaną z ciążą lub 
urlopem macierzyńskim i powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej, które zapewnią 
przestrzeganie ich prawa do godnych 
warunków pracy i możliwości lepszego 
godzenia życia rodzinnego z pracą.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W zielonej księdze Komisji pt. 
„Wobec zmian demograficznych: nowa 
solidarność między pokoleniami” mówi 
się o tym, że państwa członkowskie mają 
niski współczynnik płodności, który nie 
wystarcza do odnowienia populacji. Dla 
pracownic przed, w trakcie i po ciąży 
konieczne są środki dotyczące warunków 
w miejscu pracy.

Or. en
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Uzasadnienie

Od 2000 r. obserwuje się zmianę w dziedzinie równowagi między wskaźnikiem zatrudnienia a 
współczynnikiem płodności: państwa członkowskie o wysokim wskaźniku zatrudnienia są 
równocześnie państwami o wysokim współczynniku płodności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie wprowadzają 
do swoich krajowych systemów prawnych 
środki, które uważają za właściwe, 
niezbędne do zapewnienia rzeczywistej 
i skutecznej rekompensaty lub 
odszkodowania za straty i szkody 
poniesione przez pracownicę w wyniku 
naruszenia obowiązków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w sposób, który 
ma charakter zniechęcający i jest 
współmierny do wyrządzonej szkody. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Osoby dyskryminowane powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej. W celu zapewnienia 
bardziej skutecznego poziomu 
bezpieczeństwa stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
być również upoważnione do brania 
udziału w procedurze sądowej, zgodnie 
z ustaleniami państw członkowskich, 
w imieniu każdej ofiary albo jako jej 
wsparcie, bez uszczerbku dla reguł 
procedury krajowej dotyczącej 
przedstawicielstwa i obrony w sądzie.
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Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
popierać dialog między partnerami 
społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi, mający na celu wymianę 
informacji na temat różnorodnych form 
dyskryminacji oraz ich zwalczanie.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 1 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
„1a. Niniejsza dyrektywa ma również na 
celu poprawę warunków pracy pracownic 
w ciąży i pracownic, które niedawno 
rodziły, pozostających na rynku pracy lub 
na niego powracających oraz zapewnienie 
łatwiejszego godzenia życia zawodowego, 
prywatnego i rodzinnego.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy zapis zmierza do rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy i pozwala na 
uwzględnienie tematów, takich jak elastyczny czas pracy, urlop ojcowski itd.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) określenie „pracownica w ciąży” 
oznacza pracownicę w ciąży, również 
pomoc domową, która poinformuje o 
swym stanie pracodawcę, zgodnie z 
przepisami krajowymi i/lub praktyką;”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Art. 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„b) określenie „pracownica, która 
niedawno rodziła” oznacza pracownicę, 
również pomoc domową,która niedawno 
rodziła w rozumieniu ustawodawstwa 
krajowego i/lub krajowej praktyki oraz 
poinformuje o swym stanie pracodawcę, 
zgodnie z tymże ustawodawstwem i/lub 
praktyką;”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) określenie „pracownica karmiąca 
piersią” oznacza pracownicę, również 
pomoc domową, karmiącą piersią w 
rozumieniu ustawodawstwa krajowego 
i/lub krajowej praktyki, która 
poinformuje o swym stanie pracodawcę, 
zgodnie z tymże ustawodawstwem i/lub 
praktyką.”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako pomoc domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d. W art. 3 ust. 1 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„2a. Wytyczne, o których mowa 
w pierwszym akapicie powinny podlegać 
regularnej ocenie pod kątem ich zmiany, 
co najmniej raz na pięć lat, poczynając od 
2012 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: wytyczne muszą być koniecznie uaktualniane pod względem najnowszego 
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rozwoju sytuacji i wiedzy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e. Tytuł art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ocena, informacja i konsultacje”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 f (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f. W art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„-1. W ocenie ryzyka przeprowadzonej 
zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG 
pracodawca uwzględnia ryzyko dla 
zdrowia reprodukcyjnego pracowników 
i pracownic.”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. W art. 4 ust. 1, wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„1. Do wszelkich czynności, gdzie 
występuje szczególne ryzyko narażenia 
na czynniki, procesy lub warunki pracy, 
których otwarta lista podana jest 
w załączniku I, pracodawca oceni 
charakter, stopień i czas trwania tego 
ryzyka w odniesieniu do pracowników 
w rozumieniu art. 2 i pracownic 
mogących znajdować się w jednej 
z sytuacji, których mowa w art. 2,
w przedsiębiorstwie lub/i innej formie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
bezpośrednio lub poprzez działania 
ochronne i zapobiegawcze, o których 
mowa w art. 7 dyrektywy 89/391/EWG, 
w celu:”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 h (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1h. W art. 4 ust. 1, pierwsze tiret 
otrzymuje brzmienie:
„ - dokonania oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia oraz 
wpływu na ciążę lub karmienie piersią 
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u pracownic w rozumieniu art. 2 oraz 
pracownic mogących znaleźć się w jednej 
z sytuacji, których mowa w art. 2,”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 i (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1i. Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
10 dyrektywy 89/391/EWG, pracownice 
w rozumieniu art. 2 i pracownice 
mogące znaleźć się w jednej z sytuacji, 
o których mowa w art. 2, zatrudnione 
w ramach przedsiębiorstw i/lub innych 
form prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz /lub ich 
przedstawiciele, a także zainteresowani 
partnerzy społeczni, będą informowani 
o wynikach oceny przewidzianej w ust. 1 
oraz o środkach podejmowanych 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
w pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 j (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1j. Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli dostosowanie warunków i/lub 
czasu pracy pracownicy nie jest 
technicznie lub obiektywnie wykonalne 
[...] pracodawca podejmie niezbędne 
środki, aby przenieść daną pracownicę 
do innej pracy.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: obecne brzmienie poszczególnych ustępów stwarza pracodawcom zbyt korzystną 
sposobność do twierdzenia, że nie mogą zmienić miejsca pracy lub zaoferować 
alternatywnego stanowiska pracy. Po skreśleniu tego bardzo otwartego tekstu pracodawca 
dysponuje jeszcze dostateczną swobodą, by twierdzić, że stworzenie takiej alternatywy nie jest 
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 k (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1k. Art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli przeniesienie pracownicy do 
innej pracy nie jest techniczne i/lub 
obiektywnie wykonalne [...] pracownica 
otrzyma urlop zgodnie z przepisami 
krajowymi i/lub praktyką na cały okres 
niezbędny do ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: obecne brzmienie poszczególnych ustępów stwarza pracodawcom zbyt korzystną 
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sposobność do twierdzenia, że nie mogą zmienić miejsca pracy lub zaoferować 
alternatywnego stanowiska pracy. Po skreśleniu tego bardzo otwartego tekstu pracodawca 
dysponuje jeszcze dostateczną swobodą, by twierdzić, że stworzenie takiej alternatywy nie jest 
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 l (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1l. W art. 7 ust. 2, lit. b) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„b) urlop lub przedłużenie urlopu 
macierzyńskiego, jeżeli ww. 
przeniesienie byłoby niemożliwe z 
powodów technicznych lub 
obiektywnych [...].”

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 m (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1m. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a

Pracownice w ciąży nie powinny być
zmuszane do pracy w nadgodzinach przez 
ostatnie 3 miesiące ciąży oraz 12 miesięcy 
po urodzeniu dziecka.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi środek zabezpieczający dla pracownic w ciąży oraz matek i 
umożliwi im spędzanie większej ilości czasu ze swoimi dziećmi oraz opiekę nad nimi.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim. 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego 20 tygodni, 
z możliwością wykorzystania na własne 
życzenie dodatkowo maksymalnie dwóch 
tygodni, udzielonego przed porodem lub 
po nim.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie mogą przedłużyć na mocy 
niniejszej dyrektywy obowiązkową część

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

urlopu macierzyńskiego do maksymalnie 
ośmiu tygodni po porodzie i/lub do 
maksymalnie sześciu tygodni przed 
porodem.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownica dokonuje zgłoszenia 
o wyborze okresu, w którym zamierza 
wziąć urlop macierzyński, w terminie nie 
krótszym niż dwa miesiące przed jego 
rozpoczęciem. 

Or. en

Uzasadnienie
Wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wyborze okresu urlopu macierzyńskiego 
zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczeństwo planowania. W przeciwnym razie 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, stanęłyby w obliczu poważnych problemów 
organizacyjnych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku porodu mnogiego okres 
urlopu macierzyńskiego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 zostaje przedłużony o 
miesiąc na każde dziecko.

Or. en

Uzasadnienie

Dwoje lub więcej dzieci w tym samym czasie stanowi dla pracownicy duży wysiłek, zarówno 
fizyczny jak i psychiczny.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich.
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych, niepełnosprawnych 
matek i porodów mnogich. Okres 
dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci. 

Or. en

Uzasadnienie

W związku z większymi wyzwaniami dla niepełnosprawnych matek w społeczeństwie często 
potrzebują one dodatkowego urlopu macierzyńskiego, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji 
i zapewnić normalne funkcjonowanie życia rodzinnego.

Poprawka 31
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany z 
chorobą lub powikłaniami wynikającymi z 
ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 
na okres trwania urlopu macierzyńskiego.”

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, bądź też po 
porodzie urlop chorobowy związany z 
chorobą lub powikłaniami wynikającymi z 
ciąży lub z potwierdzoną zaświadczeniem 
depresją popołogową nie wpływa na okres 
trwania urlopu macierzyńskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest objęcie środkami ochronnymi dla chorób konkretnego 
przypadku, jaki stanowi depresja popołogowa, która występuje u 10-15% kobiet i która 
wywiera znaczny wpływ na pracę i życie rodzinne.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do pracownic prowadzących 
działalność na własny rachunek, 
a państwa członkowskie wprowadzają 
niezbędne dostosowania prawne, aby 
zagwarantować równe prawa pracownicze 
pod względem urlopu macierzyńskiego. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy traktować kobiet prowadzących działalność na własny rachunek w odrębny 
sposób, uniemożliwiając im korzystanie z takich samych praw, jakie przysługują 
pracownicom najemnym.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu uznania 
depresji popołogowej za chorobę 
powodującą niezdolność do pracy 
i wspierają kampanie uświadamiające, 
aby propagować stosowną wiedzę na 
temat depresji popołogowej i zwalczać 
uprzedzenia i ryzyko stygmatyzacji, które 
ciągle wiążą się z tą chorobą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu, aby gwarancje w przypadku choroby uwzględniały również konkretny 
przypadek choroby, jaką jest depresja popołogowa – zaburzenie, na które cierpi od 10% do 
15% kobiet i które ma znaczący wpływ na życie zawodowe i rodzinne.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do co najmniej czterech 
miesięcy po porodzie, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane z ich 
stanem, dopuszczone w przepisach 
krajowych lub praktyce oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.
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Or. en

Uzasadnienie

Zakaz zwolnienia z pracy obejmujący okres czterech miesięcy po porodzie wydaje się być 
właściwy. Matki potrzebują szczególnej ochrony zwłaszcza zaraz po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego, w pierwszych tygodniach pracy po powrocie z urlopu. W tym czasie muszą 
one bowiem poradzić sobie w praktyce z pierwszymi trudnościami towarzyszącymi godzeniu 
pracy z życiem rodzinnym. Zachęcamy zatem, by nie łączyć obowiązkowo końca okresu 
zakazu zwolnienia z pracy z końcem urlopu macierzyńskiego.  

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki, aby zapewnić zdrowie 
i bezpieczeństwo pracownic w ciąży pod 
względem ergonomii, czasu pracy (w tym 
pracy w godzinach nocnych oraz zmiany 
pracy), intensywności pracy oraz 
zwiększonej ochrony przed czynnikami 
zakaźnymi i promieniowaniem 
jonizującym. 

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracownic ciężarnych powinna być jednym z głównych 
celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
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została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8
ust. 1, pracodawca, na żądanie 
pracownicy, której to dotyczy, winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia.

została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu dwunastu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas tego okresu pracodawca musi uzasadnić zwolnienie na piśmie, niezależnie od 
żądania pracownicy. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 do 
powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej 
nieobecności;”

(c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 
do powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności; 
w wyjątkowych przypadkach, takich jak 
restrukturyzacja lub głęboka 
reorganizacja procesu produkcji, należy 
zawsze zapewnić pracownicy możliwość 
omówienia z pracodawcą wpływu tych 
zmian na jej sytuację zawodową, a także 
pośrednio na sytuację osobistą;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to ważny punkt, ponieważ w szczególnych okolicznościach (np. w przypadku kryzysu 
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finansowego), które mogłyby zaszkodzić sytuacji kobiety znajdującej się na urlopie 
macierzyńskim i spowodować utratę pewnych praw, jeżeli nie rozpatrzy ona wraz 
z pracodawcą skutków restrukturyzacji, sytuacja zawodowa kobiety w przedsiębiorstwie 
mogłaby być zagrożona.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ca) zachowanie dla pracownic 
w rozumieniu art. 2 możliwości rozwoju 
zawodowego poprzez kształcenie, jak 
również szkolenia zawodowe i inne celem 
zapewnienia perspektyw kariery;”

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, aby fakt, że kobieta jest matką nie miał negatywnego 
wpływu na perspektywy kariery. Pracodawca powinien, w porozumieniu z samą pracownicą, 
podjąć niezbędne działania w zakresie kształcenia i szkolenia, aby zapewnić utrzymanie 
perspektyw kariery zawodowej pracownicy.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) korzystanie z urlopu macierzyńskiego 
nie może wywierać negatywnego wpływu 
na prawa emerytalne pracownicy; do 
celów uzyskania praw emerytalnych urlop 
macierzyński liczy się jako okres 
zatrudnienia, a pracownice nie mogą być 
narażone z powodu urlopu 
macierzyńskiego na jakiekolwiek 
zmniejszenie praw emerytalnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby świadczenia wypłacane na rzecz pracownic podczas okresu urlopu 
macierzyńskiego nie wpływały niekorzystnie na ich prawa do emerytury. Państwa 
członkowskie powinny zapobiec takiej możliwości i zrekompensować ewentualną utratę praw 
do emerytury. 

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu,
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku
otrzymywanego przez pracownice w 
rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
jest odpowiedni, jeśli gwarantuje on 
dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu.
Jeżeli wynagrodzenie wzrosło w trakcie 
urlopu macierzyńskiego, pracownica musi 
skorzystać ze wszystkich praw 
finansowych. Kobieta na urlopie 
macierzyńskim otrzymuje pełne 
wynagrodzenie, a zasiłek musi wynosić 
100% ostatniego wynagrodzenia 
miesięcznego lub średniego 
wynagrodzenia miesięcznego podczas 
obowiązkowego okresu urlopu i nie może 
być niższy od 85% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
podczas pozostałego okresu urlopu.
Państwa członkowskie mogą ustalić okres 
stanowiący podstawę obliczenia 
wspomnianego średniego wynagrodzenia 
miesięcznego.

Or. en

Uzasadnienie
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Wypłacanie pełnego wynagrodzenia przez okres urlopu gwarantuje, że kobiety nie znajdą się 
w gorszej sytuacji finansowej dlatego, że zdecydowały się zostać matkami. W wielu państwach 
członkowskich wypłaca się już od 80% do 100% średniego wynagrodzenia w czasie urlopu 
macierzyńskiego.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera d)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować o 
wprowadzenie zmian w swoich godzinach i 
sposobach organizacji pracy, i że 
pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników.

5. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników. 
wniosek może złożyć także rodzic; 
współmałżonkowi lub partnerowi 
pracownicy przysługuje urlop 
macierzyński i jest on traktowany w ten 
sam sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wspólnie pełnić obowiązki, ważne jest, aby ojciec, małżonek, partner lub partnerka po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego mieli możliwość złożenia wniosku o zmianę godzin lub 
organizacji pracy.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera d)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pracodawcy uwzględniają wnioski 
pracownic dotyczące przejścia z pracy w 
pełnym wymiarze godzin do pracy w 
ograniczonym wymiarze godzin przez 
pierwsze 12 miesięcy po porodzie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami WHO A55/15, „aby móc jak najlepiej rosnąć i zdrowo rozwijać się, 
niemowlę w pierwszych sześciu miesiącach życia powinno być karmione wyłącznie piersią.
Następnie, aby zaspokoić rozwijające się potrzeby odżywcze, niemowlęta powinny 
otrzymywać odpowiednią i bezpieczną żywność uzupełniającą, podczas gdy karmienie piersią 
może być kontynuowane do osiągnięcia przez dziecko wieku dwóch lat lub dłużej”. Niniejszy 
artykuł dodano w celu zagwarantowania kobietom możliwości kontynuowania karmienia 
piersią przez okres wykraczający poza okres sześciu miesięcy ich urlopu macierzyńskiego.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
żeby stowarzyszenia, organizacje lub 
osoby prawne, które mają, zgodnie 
z wyznaczonymi ustawodawstwem 
krajowym kryteriami, interes prawny 
w zagwarantowaniu przestrzegania 
przepisów niniejszej dyrektywy, mogły 
wszczynać, na rzecz skarżącego lub 
wspierając go, za jego zgodą, 
postępowanie sądowe i/lub 
administracyjne przewidziane w celu 
przestrzegania obowiązków wynikających 
z niniejszej dyrektywy. 

Or. en
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Uzasadnienie
Jeżeli niniejsza poprawka zostanie przyjęta, ust. 5 wymagać będzie dostosowania i będzie 
brzmiał następująco: „Ustępy 1-4a stosuje się również do każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.”

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12d. Państwa członkowskie gwarantują, że 
organ lub organy wyznaczone zgodnie z 
art. 20 dyrektywy 2002/73/WE, 
przekształconej dyrektywą 2006/54/WE, 
do spraw promowania, analizowania, 
monitorowania i wspierania równego 
traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć 
posiadają dodatkowo kompetencje w 
odniesieniu do kwestii wchodzących w 
zakres niniejszej dyrektywy, w przypadku 
gdy kwestie te dotyczą przede wszystkim 
równości traktowania, a nie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników.

12d. Państwa członkowskie gwarantują, że 
organ lub organy wyznaczone zgodnie 
z art. 20 dyrektywy 2002/73/WE, 
przekształconej dyrektywą 2006/54/WE, 
do spraw promowania, analizowania, 
monitorowania i wspierania równego 
traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć 
posiadają dodatkowo kompetencje 
w odniesieniu do kwestii wchodzących 
w zakres niniejszej dyrektywy, 
w przypadku gdy kwestie te dotyczą 
przede wszystkim równości traktowania, 
a nie tylko zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki zapobiegawcze w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy 
pracownic w ciąży lub pracownic, które 
niedawno rodziły.

Or. en
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Uzasadnienie

Stres w pracy może wpływać na psychikę pracownic w ciąży lub pracownic, które niedawno 
rodziły i może mieć negatywne skutki dla płodu lub niemowlęcia.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Od partnerów społecznych na szczeblu 
europejskim wymaga się przeprowadzenia 
dyskusji na temat porozumienia 
ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego celem zaangażowania 
obojga rodziców w poprawę równowagi 
między życiem prywatnym i zawodowym 
posiadających dziecko.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG nie zawiera niezbędnych przepisów w celu 
rzeczywistego zagwarantowania urlopu macierzyńskiego i wyraźnego okresu przejściowego 
między końcem urlopu macierzyńskiego a powrotem na rynek pracy, jak opieka nad 
dzieckiem, urlop ojcowski lub urlop rodzicielski.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zaleca się, by przepisy wynikające 
z niniejszej dyrektywy były przejmowane 
w państwach członkowskich do układów 
zbiorowych i indywidualnych umów 
o pracę. 

Or. en

Uzasadnienie

Pracownice często nie korzystają ze swoich praw, ponieważ nie wiedzą, że są chronione 
prawem. Jeżeli w ich umowach będzie mowa o takich prawach, to stosowane przepisy staną 
się bardziej przejrzyste.
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