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1. Úvod

Návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 92/85/EHS je zameraný na zaručenie 
lepšej bezpečnosti a ochrany zdravia tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a 
dojčiacich pracovníčok. Táto legislatívna iniciatíva, ktorá tvorí súčasť balíka opatrení 
Komisie na zabezpečenie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, je 
jedným z opatrení zameraných na podporu rodovej rovnosti na trhu práce.

Revíziu smernice 92/85/EHS možno schváliť, hoci úprava znenia, ktorú navrhla Komisia, 
nespĺňa želané očakávania v oblasti zníženia nerovností medzi mužmi a ženami na trhu práce 
a aktívnej podpory rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom; hlavný nedostatok 
totiž spočíva v nedostatočnej podpore rodičovstva založeného na spoločných povinnostiach.

Smernica získa väčšiu koncepčnú vyváženosť tým, že sa článok 141 Zmluvy o ES pričlení k 
právnemu základu návrhu – právny základ návrhu bude tak kombinovaný a bude pozostávať z 
článku 137 ods. 2, v ktorom sa ustanovuje bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov, a 
článku 141 ods. 3 Zmluvy o ES, ktorý sa týka podpory rovnakých príležitostí medzi mužmi a 
ženami. Rozšírením právneho základu sa na druhej strane sa vytvára priestor pre zahrnutie 
ustanovení na ochranu matiek a otcov, ktorých úloha má rozhodujúcu sociálnu hodnotu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa uvádzajú v tomto návrhu, sa konkrétne týkajú 
predĺženia minimálneho trvania materskej dovolenky zo 14 na 18 týždňov; zásady, že dávka 
vyplácaná pracovníčke na materskej dovolenke by mala zodpovedať jej plnej mzde; stanovení 
podmienok pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku a zákazu prepustenia.

2. Rodičovstvo založené na spoločných povinnostiach

Jednou z priorít ustanovených v sociálnej agende EÚ je potreba podpory politík na uľahčenie 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, zameraných tak na ženy, ako aj mužov. 
Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je takisto jednou zo šiestich 
prioritných oblastí činností stanovených na obdobie 2006–2010 s názvom Plán uplatňovania 
rovnosti žien a mužov.

EÚ v súčasnosti čelí demografickej výzve vyplývajúcej z nízkej miery pôrodnosti a rastúceho 
podielu starších ľudí. Súčasťou riešenia tohto úbytku populácie sú tiež lepšie ustanovenia na 
zabezpečenie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Ukazuje sa však, že rodové stereotypy v spoločnosti pretrvávajú, a predstavujú prekážku 
brániacu ženám v prístupe k zamestnaniu a najmä k dobrým pracovným miestam. Ženám sa
na rozdiel od mužov stále prisudzuje hlavná zodpovednosť za starostlivosť o deti a ďalších 
závislých osôb; nezriedkavo sú nútené vybrať si medzi materstvom a pracovným uplatnením. 
V mnohých prípadoch sú vnímané ako „vysoko rizikové“ alebo „menejcenné“ pracovníčky, 
alebo ako pracovníčky, ktoré „sú na ťarchu“, keďže existuje veľká pravdepodobnosť, že 
otehotnejú a využijú svoje právo na materskú dovolenku. Z tohto dôvodu je podstatné, aby 
nové opatrenia týkajúce sa materskej dovolenky neodrážali alebo nepodporovali stereotypy, 
ktoré pretrvávajú v spoločnosti .

Materstvo a otcovstvo sú základným právom a stredobodom sociálnej stability. 
Smernica 92/85/EHS by sa preto mala primerane zrevidovať v prospech pracujúcich žien tým, 
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že ochráni úlohu matiek a otcov, v neposlednom rade prostredníctvom opatrení, ktoré by 
podporili mužov, aby prevzali rodinné povinnosti.

Zapojenie rodičov do života dieťaťa od prvých mesiacov jeho života je dôležité pre zdravý 
fyzický, emocionálny a duševný rozvoj dieťaťa. Z tohto dôvodu by právne predpisy 
Spoločenstva mali konkrétne umožniť vziať si neprenosnú platenú otcovskú dovolenku, ktorú 
manžel môže čerpať v rovnakom čase ako matka materskú dovolenku. Jej prijatie by okrem 
toho prinieslo právo na dovolenku, ktorú by si príslušná dvojica partnerov mohla medzi sebou 
rozdeliť.

3. Trvanie materskej dovolenky

Návrh zvýšiť materskú dovolenku na 18 týždňov, z ktorých 6 by sa muselo vziať po pôrode, 
je v súlade s obdobím špecifikovaným v odporúčaní MOP č. 191 o ochrane materstva , 
prijatým v roku 2000.

Keďže 18-týždňová materská dovolenka je v súčasnosti už v mnohých členských štátoch
skutočnosťou, jej predĺženie o štyri týždne (zo súčasných 14 týždňov na navrhovaných 18) 
predstavuje iba miernu zmenu, ktorá pravdepodobne nebude mať na súčasné právne rámce
členských štátov významný vplyv. Poradný výbor pre rovnaké príležitosti pre ženy a mužov 
odporúča, aby sa táto dovolenka predĺžila na 24 týždňov.

Návrh Komisie neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa dojčenia. Vzhľadom na 
odporúčanie WHO A55/15, v ktorom sa poukazuje na význam dojčenia v prvých mesiacoch 
života, a článok 10 dohovoru MOP č. 183 z roku 2000, v ktorom sa odporúča, aby dojčiace 
ženy mali nárok na jednu alebo viac prestávok denne na dojčenie alebo skrátený počet 
pracovných hodín, spravodajkyňa zastáva názor, že návrh by mal zaručiť právo na skrátenie 
pracovného času, aby sa prispôsobil dojčeniu bez toho, aby to znamenalo stratu akýchkoľvek 
privilégií.

4. Odmeňovanie

Ako sa uvádza v návrhu Komisie, ženám na materskej dovolenke by sa mala vyplácať ich 
plná mzda, to znamená suma ekvivalentná ich poslednej mesačnej mzde alebo priemernej 
mesačnej mzde. Toto ustanovenie však nie je povinné: výška odmeny bude predmetom 
stropu, ktorý určí každý členský štát, hoci by nikdy nemala byť nižšia ako výška nemocenskej 
dávky.

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, keďže udelenie dávok počas materskej dovolenky v 
plnej výške platu je spôsobom, ako zabezpečiť, aby ženy finančne nedoplácali na to, že sa 
rozhodli mať dieťa.

5. Zákaz prepustenia

Zmeny týkajúce sa zákazu prepustenia a práv pracovníčok sú ako také vítané. Rovnaké 
nároky by sa mali rozšíriť aj na otcov na otcovskej dovolenke.

Podľa návrhu Komisie nemožno prepustiť pracovníčku v čase od začiatku jej tehotenstva do 
šiestich mesiacov po ukončení jej materskej dovolenky; pričom toto obdobie by sa malo 
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predĺžiť na rok, keďže pracovníčky sa v mnohých prípadoch budú musieť prispôsobiť 
novému pracovnému postaveniu, čo si bude vyžadovať istý čas.

Spravodajkyňa považuje zmeny v tejto oblasti za pozitívne, medzi nimi aj právo pracovníčky 
na návrat na to isté alebo rovnocenné pracovné miesto a mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia, 
ktoré sa uskutočnili v čase ich neprítomnosti. Na druhej strane sa domnieva, že bude potrebná 
ochrana, aby sa zabezpečilo, že miesto označené ako „rovnocenné“ bude v podstate rovnaké 
ako predchádzajúca práca, a to pokiaľ ide o mzdu ako aj vykonávané povinnosti.

6. Flexibilná organizácia práce

Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité, aby bolo pracovníčke po návrate z materskej 
dovolenky umožnené požiadať svojho zamestnávateľa o zmenu svojho pracovného času alebo 
organizácie práce. Zamestnávatelia budú povinní nielen zvážiť takéto žiadosti, ale aj schváliť 
ich v prípade, že sú oprávnené.

Rovnaké právo by sa malo v záujme presadzovania zásady rovnakých rodinných povinností 
pre mužov a ženy vzťahovať aj na otcov . Skutočnosť, že tieto ustanovenia využíva viac žien 
ako mužov, vytvára nerovnováhu medzi pohlaviami, čo nepriaznivo ovplyvňuje situáciu žien 
v zamestnaní a ich hospodársku závislosť.

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla žiadne zmeny týkajúce 
sa práce v noci. Domnieva sa, že by sa malo zaviesť nové ustanovenie, na základe ktorého by 
ženy nemuseli pracovať v noci počas tehotenstva, v týždňoch tesne pred pôrodom a po ňom, 
alebo kým dojčia.

Takisto sa domnieva, že je podstatné pridať nové ustanovenie, na základe ktorého by tehotné 
pracovníčky a pracovníčky krátko po pôrode alebo dojčiace pracovníčky alebo otcovia na 
otcovskej dovolenke mali nárok na odmietnutie práce nadčas.

7. Zdravie a bezpečnosť

Hlavným prvkom tohto návrhu je hodnotenie rizika. Neexistujú však žiadne preventívne 
opatrenia zamerané na odstránenie rizík pre reprodukciu. Ustanovenia nenútia 
zamestnávateľov prijať žiadne opatrenia, kým nebudú informovaní o tehotenstve pracovníčky, 
čo je zvyčajne v siedmom alebo ôsmom týždni. Riziko deformácie plodu je najvyššie v 
prvých týždňoch tehotenstva.

Muži i ženy môžu byť pred oplodnením vystavení spúšťajúcim faktorom spojených 
s genetickými mutáciami a abnormalitami, ktoré vedú k neplodnosti a deformácii i anomáliám
chromozómov; najvážnejší vplyv majú tieto faktory na embryo.

Spravodajkyňa to považuje za dôvod na obavy a domnieva sa, že otázka tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok sa nemôže riešiť 
izolovane. Je nevyhnutné podporiť preventívny prístup, ktorým sa zabezpečí riadne
hodnotenie rizika na pracovisku, na ktorom pracujú muži a ženy v plodnom veku.


