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1. Въведение

Предложението на Комисията за изменение на Директива 92/85/ЕИО има за цел да 
гарантира по-добро равнище на здравето и безопасността на бременните работнички, 
работничките родилки или кърмачки. Тази законодателна инициатива, която образува 
част от „пакета за равновесие между професионалния и личния живот“ на Комисията, е 
една от мерките, насочени към насърчаване на равенство между половете на пазара на 
труда.

Преразглеждането на Директива 92/85/ЕИО се подкрепя, макар че предложената от 
Комисията промяна на текста не отговаря на желаното, както от гледна точка на 
намаляване на неравенствата между мъжете и жените на пазара на труда, така и по 
отношение на активното насърчаване на равновесие между професионалния и личния 
живот; основният недостатък се изразява в липсата на насърчаване на родителски 
грижи, основани на споделена отговорност.

Добавянето на член 141 от Договора за ЕО към правното основание в разглежданото в 
момента предложение – така предложението придобива комбинирано правно 
основание, състоящо се от член 137, параграф 2, който урежда закрилата на здравето и 
безопасността на работниците, и член 141, параграф 3 от ДЕО, отнасящ се за 
насърчаването на равни възможности за мъжете и жените – допринася за по-добра 
балансираност на директивата от концептуална гледна точка. По-широкото правно 
основание в допълнение може да включи разпоредби за закрила на майките и бащите, 
чиито роли са с първостепенна социална значимост.

Измененията, направени в предложението, се отнасят конкретно до по-голяма 
минимална продължителност на отпуска по майчинство, който е увеличен от 14 на 18 
седмици; принципа, че обезщетението, изплащано на работничка в отпуск по 
майчинство, следва да е равно на нейната пълна работна заплата; безопасността на 
работното място и здравните изисквания; и до забраната на уволнението.

2. Родителски грижи, основани на споделена отговорност

Един от приоритетите, установени в социалния дневен ред на ЕС, е необходимостта от 
насърчаване на политики за подобряване на равновесието между професионалния и 
личния живот, и е насочен както към жените, така и към мъжете. По-добро равновесие 
между професионалния и личния живот е също една от шестте приоритетни области, 
установени в „Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006—2010 г.“.

В момента ЕС е изправен пред демографско предизвикателство, произтичащо от ниска 
раждаемост и растящ дял на по-възрастните хора. Подобряване на разпоредбите за 
насърчаване на равновесие между професионалния и личния живот представлява също 
така начин за справяне с намаляващото население.

Въпреки това, половите стереотипи в обществото се оказват дълготрайни и поради това 
водят до отказ на достъп до заетост и преди всичко до добри работни места при жените.
Жените, за разлика от мъжете, все още са считани за тези, които носят основната 
отговорност за грижите за децата и другите членове на семейството; много често те са 
принудени да избират между майчинство и напредък в кариерата. В много случаи на 
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тях се гледа като на „високорискови“ или „втора класа“ работници, или като на 
„ненужен товар“, като се има предвид вероятността да забременеят и да се възползват 
от правото си на отпуск по майчинство. Поради това е от жизненоважно значение 
новите разпоредби за отпуските да не отразяват, нито пък да засилват съществуващите 
в обществото стереотипи.

Майчинството и бащинството са основни права и са съществени за социалната 
стабилност. Директива 92/85/ЕИО следва да се преразгледа съобразно с това, в полза на 
работещите жени, чрез защитаване на ролите на майките и бащите, не на последно 
място посредством мерки за насърчаване на мъжете да поемат семейните отговорности.

Участието на родителите в живота на детето от самото му раждане е жизненоважно за 
здравословното, физическото, емоционалното и умственото му развитие. Именно 
затова законодателството на Общността също следва конкретно да урежда 
непрехвърлим платен отпуск по бащинство, който да се взема едновременно с отпуска 
по майчинство. Осиновяването също така следва да предполага право на отпуск, който 
следва да се раздели между двамата родители в семейството.

3. Продължителност на отпуска по майчинство

Предложението за увеличение на отпуска по майчинство до 18 седмици, от които 6 
седмици би следвало да се вземат след раждането, е в съответствие с периода, посочен 
в Препоръката на МОТ за закрила на майчинството (Препоръка № 191), приета през 
2000 г.

Предвид че 18-седмичен отпуск по майчинство вече се предоставя в много държави-
членки, четириседмичното увеличение (от сегашните 14 седмици до предложените 18 
седмици) представлява умерена промяна, която едва ли ще има голямо въздействие 
върху действащото законодателство на държавите-членки. Консултативният комитет за 
равни възможности на жените и мъжете препоръчва отпускът да се увеличи до 24 
седмици.

Предложението на Комисията не съдържа никакви разпоредби относно кърмачките.
Имайки предвид препоръка A55/15 на СЗО, която подчертава важността на кърменето в 
първите месеци от живота на бебето, както и член 10 от Конвенция № 183 на МОТ от 
2000 г., който препоръчва, че за да разполагат с време за кърмене, жените следва да 
имат право на една или повече почивки на ден или на съкратено работно време, 
докладчикът поддържа становището, че работното време следва да се намали с цел 
осигуряване на време за кърмене, без това да води до някаква загуба на привилегии.

4. Възнаграждение

Както е предвидено в предложението на Комисията, жените в отпуск по майчинство 
следва да получават пълна работна заплата, т.е. сума, равностойна на последната им 
месечна работна заплата или на средната месечна заплата. Въпреки това, тази 
разпоредба няма задължителен характер: размерът на възнаграждението ще има таван, 
който следва да се определи от съответната държава-членка, въпреки че този размер 
никога не следва да пада под размера на обезщетенията за болнични.
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Докладчикът одобрява предложението на Комисията, тъй като изплащането на пълна 
работна заплата през периода на отпуск е начин за гарантиране, че жените няма да 
бъдат ощетени във финансово отношение заради решението си да имат деца.

5. Забрана за уволнения

Промените, свързани със забраната за уволнения и с правата на работниците, като цяло 
са приветствани. Същите права следва да обхващат и бащите в отпуск по бащинство.

Съгласно предложението на Комисията, една работничка не може да бъде уволнена във 
времевия обхват от началото на бременността до шест месеца след края на отпуска по 
майчинство; последният период следва да се увеличи до една година, като се има 
предвид, че в много случаи жените трябва да се приспособят към нова работна среда, за 
което им е необходимо време.

Докладчикът подкрепя промените, направени в тази област, включително правото на 
работниците да се върнат на същата длъжност или на равностойна длъжност и да се 
възползват от евентуални подобрения, въведени в тяхно отсъствие. От друга страна,
докладчикът застъпва становището, че ще бъдат необходими предпазни мерки с цел 
гарантиране, че „равностойната“ длъжност ще бъде по същество същата като 
предишната работа, както по отношение на получаваното възнаграждение, така и на 
извършваните задължения.

6. Гъвкави работни схеми

Докладчикът счита за важно работничките да имат правото да помолят своя 
работодател за промяна на работното време или формата на работата, след като се 
върнат от отпуск по майчинство. Работодателите следва да бъдат задължени не само да 
разглеждат такива молби, но също да ги уважават, когато са оправдани.

Бащите следва да разполагат със същото право, за да се насърчава споделяне на 
семейните отговорности между жените и мъжете. Фактът, че от тези разпоредби се 
възползват повече жени отколкото мъже, поражда липса на равновесие между 
половете, което води до неблагоприятни последици от гледна точка на работната среда 
на жените и тяхната икономическа зависимост.

Докладчикът изразява съжаление по отношение на неуспеха на Комисията да предложи 
промени по отношение на нощния труд и поддържа становището, че следва да се 
въведе нова разпоредба, съгласно която жените да не трябва да работят през нощта 
когато са бременни, в седмиците непосредствено преди и след раждането, или за 
периода на кърмене.

Докладчикът също счита за жизненоважно да се добави разпоредба, съгласно която 
бременните работнички и тези, които наскоро са родили или са кърмачки, заедно с 
бащите в отпуск по бащинство биха имали правото да отказват да работят извънредно.

7. Здраве и безопасност

Оценката на риска е в основата на това предложение. Въпреки това няма превантивни 
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мерки, насочени към премахване на всичките видове рискове за репродуктивността.
Работодателите не следва да предприемат никакви стъпки, докато не бъдат уведомени, 
че дадена работничка е бременна, което обикновено се случва около седмата или 
осмата седмица. Въпреки това, рискът от деформация на плода е най-голям през 
първите няколко седмици след зачеването.

Както мъжете, така и жените могат да бъдат засегнати, преди оплождането, от 
причинители на генетични мутации и аномалии, които водят до стерилитет и 
хромозомни деформации и смущения, но най-неблагоприятните ефекти са върху 
ембриона.

Докладчикът счита това като причина за безпокойство и застъпва становището, че 
бременните работнички и тези, които наскоро са родили или са кърмачки, не могат да 
бъдат разглеждани отделно. От съществено значение е да се насърчи превантивен 
подход, гарантиращ правилна оценка на риска на всяко работно място, на което 
служителите са жени и мъже в репродуктивна възраст.


