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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на 
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0637),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 137, параграф 2 и член 141, параграф 3 
от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията 
(C6-0340/2008),

– като взе предвид член 55 и член 175 от своя правилник,

– като взе предвид първия доклад на комисията по правата на жените и равенството 
между половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A6-0267/2009),

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Заглавие на директивата

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
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безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки

безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки и за 
въвеждане на мерки за подпомагане на 
работничките в съвместяването на 
професионалния и семейния живот

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на директивата е възможно благодарение на обединеното 
правно основание, което включва член 141, параграф 3 от Договора за ЕО. 
Едновременното третиране засилва посланието към бизнеса, че възпроизводството 
на хората засяга и мъжете, и жените.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Равенството между мъжете и жените 
е основен принцип на Европейския 
съюз. Членове 21 и 23 от Хартата на 
основните права в Европейския съюз 
забраняват всяка дискриминация, 
основана на пола, и заявяват, че 
равенството между мъжете и жените 
трябва да бъде осигурено във всички 
области.

(4) Равенството между мъжете и жените 
е основен принцип на Европейския 
съюз. Членове 21 и 23 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
забраняват всяка дискриминация, 
основана на пола, и заявяват, че 
равенството между мъжете и жените 
трябва да бъде осигурено във всички 
области, включително в постигането 
на равновесие между професионалния 
и личния живот.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В решението на Съда на 
Европейските общности от 26 
февруари 2008 г. по Дело C-506/06 Mayr 
срещу Flöckner1 Съдът постанови, че 
става въпрос за пряка дискриминация, 
основана на пола, ако служителка
бъде поставена в неизгодно 
положение поради отсъствие от 
работа във връзка с процедури IVF (ин 
витро фертилизация).
1 [2008] ECR I-01017.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Ревизираното Рамково 
споразумение за родителския отпуск, 
подписано на 18 юни 2009 г. от 
европейските социални партньори, не 
обхваща адекватно свързаните със 
заплащането въпроси и конкретните 
видове отпуск по семейни причини и 
поради това не изпълнява ролята си 
на важна мярка за подобряване на 
съвместяването на професионалния и 
личния живот на родителите. 

Or. en

Обосновка

Рамковото споразумение за родителския отпуск е важен аспект на политиката за 
равни възможности, подкрепяща съвместяването на професионалния, личния и 
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семейния живот. То обаче определя само минимални изисквания и поради това може 
да се разглежда единствено като първа стъпка.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Целите, поставени в 
заключенията на председателството 
на Европейския съвет на заседанието 
в Барселона от 15 и 16 март 2002 г., 
посочват, че държавите-членки 
следва да отстранят пречките за 
участието на жените на пазара на 
труда и да осигурят, в срок до 2010 г., 
детски заведения, които да обхващат 
поне 90 % от децата на възраст 
между 3 години и задължителната 
възраст за започване на образование, 
както и поне 33 % от децата на 
възраст под 3 години, като децата 
следва да се възползват в еднаква 
степен от тези услуги в градовете и 
селските райони.

Or. en

Обосновка

На своето заседание през март 2002 г. в Барселона Европейският съвет стигна до 
заключението, че държавите-членки следва да отстранят пречките пред участието 
на жените на пазара на труда и да осигурят, в срок до 2010 г., детски заведения, 
които да обхващат поне 90% от децата на възраст между 3 години и възрастта за 
започване на задължително образование, както и поне 33% от децата на възраст под 
3 години, като децата следва да се възползват в еднаква степен от тези услуги в 
градовете и селските райони.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Съобщението на Комисията от 4 
юли 2006 г., озаглавено „Към 
стратегия на ЕС за правата на 
детето”, разглежда правата на 
детето като приоритет за ЕС и 
изисква държавите-членки да спазват 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и допълнителните протоколи 
към нея, както и Целите на 
хилядолетието за развитие.

Or. en

Обосновка

Съобщението разглежда правата на детето като приоритет за ЕС и изисква 
държавите-членки да спазват Конвенцията на ООН за правата на детето и 
допълнителните протоколи към нея, както и Целите на хилядолетието за развитие. 
По отношение на настоящата директива това означава да се гарантира за всички 
деца възможността да бъдат кърмени и да получават подходящи грижи в 
зависимост от потребностите си, свързани с развитието и достъпа до адекватни и 
качествени грижи.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) Препоръката на Световната 
здравна организация от 16 април 
2002 г. относно глобална стратегия за 
храненето на кърмачета и малки деца 
посочва, че храненето на малките 
деца изключително с майчино мляко 
през първите шест месеца от 
живота им гарантира оптимален 
растеж и развитие. 
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Or. en

Обосновка

Според СЗО малките деца трябва да бъдат хранени изключително с майчино мляко 
през първите шест месеца от живота им, за да растат и да се развиват оптимално.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Разпоредбите в настоящата 
директива относно отпуска по 
майчинство следва да не са в 
противоречие с други правила на 
държавите-членки относно 
родителския отпуск и директивата 
следва да не подкопава тези правила. 
Отпускът по майчинство, отпускът 
по бащинство и родителският 
отпуск се допълват и съвместно 
могат да стимулират по-добър 
баланс между професионалния и 
семейния живот. 

Or. en

Обосновка

В обяснителния меморандум Комисията създава изкуствено противопоставяне 
между отпуска по майчинство и родителския отпуск. Двата модела се допълват и 
най-вече съвместно могат да спомогнат за по-добър баланс между професионалния и 
семейния живот.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки е наложително да им се 
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предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 20 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се счита за отпуск по 
майчинство по смисъла на 
настоящата директива, отпускът по 
семейни причини, който се 
предоставя на национално равнище, 
следва да надхвърля периодите, 
предвидени в Директива 96/34/ЕО; за 
него следва да се изплаща 
обезщетение съгласно предвиденото в 
настоящата директива […]; и следва 
да се прилагат гаранциите, 
установени в настоящата директива, 
по отношение на уволненията, 
завръщането на работното място 
или на равностойна длъжност и 
дискриминацията. 

Or. en

Обосновка

Важно е държавите-членки, в които вече съществуват разпоредби за по-дълъг 
родителски отпуск и за двамата родители, да могат да запазят своите щедри 
условия, без това да засяга други държави-членки или да ограничава въздействието на 
настоящото предложение за директива, с която се удължава отпускът по 
майчинство на територията на целия ЕС.
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Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С оглед на демографските 
тенденции в Европейския съюз е 
необходимо да се насърчава 
раждаемостта посредством 
целенасочено законодателство и 
мерки за по-ефективно съвместяване 
на професионалния, личния и 
семейния живот.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Длъжност, определена като 
„равностойна“ съгласно член 11, 
параграф 2, буква в), следва да 
означава, че тази длъжност е по 
същество същата като предишната 
длъжност, както по отношение на 
възнаграждението, така и на 
задълженията.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид гореизложеното, жените 
следва да бъдат защитавани срещу 

(13) Предвид гореизложеното, жените 
следва да бъдат защитавани срещу 
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дискриминация, основана на 
бременност или отпуск по майчинство, 
и да разполагат с подходящи средства за 
правна защита.

дискриминация, основана на 
бременност или отпуск по майчинство, 
и да разполагат с подходящи средства за 
правна защита, за да се гарантират 
техните права на достойни условия 
на труд и по-добър баланс между 
личния и професионалния живот.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В резолюцията на Съвета и на 
министрите на заетостта и 
социалната политика, заседаващи в 
рамките на Съвета, от 29 юни 2000 г. 
относно балансираното участие на 
мъжете и жените в професионалния 
и семейния живот1 държавите-
членки се насърчават да разгледат 
дали в рамките на съответните им 
правни системи работещите мъже 
могат да получат индивидуално и 
непрехвърляемо право на отпуск по 
бащинство, като в същото време се 
запазят техните трудови права.
1 OВ C 218, 31.7.2000 г., стр. 5.

Or. en

Обосновка

В резолюцията на Съвета и на министрите на заетостта и социалната политика, 
заседаващи в рамките на Съвета, от 29 юни 2000 г. относно балансираното участие 
на мъжете и жените в професионалния и семейния живот държавите-членки се 
насърчават да разгледат дали в рамките на съответните им  правни системи 
работещите мъже могат да получат индивидуално и непрехвърляемо право на отпуск 
по бащинство, като в същото време се запазят техните трудови права. По-голямата 
част от държавите-членки реагираха положително.
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Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) За да се подпомагат 
работничките да съчетават своите 
професионални и семейни права и 
задължения, от съществено значение 
е да се удължи срокът на отпуска по 
майчинство и по бащинство, 
включително за случаите на 
осиновяване.

Or. en

Обосновка

В резолюцията на Съвета и на министрите на заетостта и социалната политика, 
заседаващи в рамките на Съвета, от 29 юни 2000 г. относно балансираното участие 
на мъжете и жените в професионалния и семейния живот държавите-членки се 
насърчават да разгледат дали в рамките на съответните им  правни системи 
работещите мъже могат да получат индивидуално и непрехвърляемо право на отпуск 
по бащинство, като в същото време се запазят техните трудови права. По-голямата 
част от държавите-членки реагираха положително.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 в (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) За постигане на истинско 
равенство между половете от 
съществено значение е мъжете да 
имат право на платен отпуск по 
бащинство по подобие на отпуска по 
майчинство - освен по отношение на 
продължителността - с цел 
постепенно да се създадат 
необходимите условия за равностойно 
участие на мъжете и жените в 
професионалната дейност и в 
семейния живот. Това право следа да 
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се дава и на несемейните двойки.
Държавите-членки, които все още не 
са въвели задължително ползване на 
отпуск по бащинство, се насърчават 
силно да го въведат, за да стимулират 
равностойното участие на двамата 
родители в съвместяването на 
семейните права и задължения

Or. en

Обосновка

Има възможност да се придаде задължителен характер на отпуска по бащинство, 
така че мъжете да не са подложени на социален натиск да се отказват от него. 
Следва да се даде сигнал на пазара на труда, че мъжете също трябва да отсъстват 
от работното си място, когато имат деца. Следователно икономическата дейност 
трябва да бъде организирана по начин, при който да се взема предвид човешкото 
възпроизвеждане, което е не само от първостепенна социална значимост, но е също 
така право и задължение на мъжете и на жените в еднаква степен.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) В контекста на застаряващото 
население на Европейския съюз и 
съобщението на Комисията от 12 
октомври 2006 г., озаглавено 
„Демографското бъдеще на Европа –
от предизвикателство към 
възможности”, трябва да се 
положат всички усилия за 
гарантиране на ефективната защита 
на майчинството и бащинството.

Or. en

Обосновка

Предвид демографските промени и важността на това, да се раждат повече деца, 
трябва да се предприемат необходимите стъпки да се осигури ефективен отпуск по 
майчинство и бащинство.
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Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13д) В заключенията на Съвета по 
заетостта, социалната политика, 
здравеопазването и защитата на 
потребителите (EPSCO) от декември 
2007 г. относно балансираното 
участие на мъжете и жените в 
професионалния живот, в растежа и 
в социалното единство Съветът 
призна, че съвместяването на 
професионалния живот със семейния 
и личния живот е от ключово 
значение за насърчаване на равенство 
между половете на пазара на труда.

Or. en

Обосновка

В заключенията на Съвета по заетостта, социалната политика, здравеопазването и 
защитата на потребителите от декември 2007 г. относно балансираното участие на 
мъжете и жените в професионалния живот, в растежа и в социалното единство 
Съветът призна, че мерките, позволяващи съвместяване на професионалния живот 
със семейния и личния живот, са основни за насърчаване на равенство между 
половете на пазара на труда.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да 
въведат в националните си правни 
системи мерки, гарантиращи, че 
вредите, претърпени от дадена 
работничка в резултат на нарушения 
на предвидените в настоящата
директива задължения, подлежат на 
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действителни и ефективни 
компенсации или възстановяване, 
каквито държавите-членки считат 
за подходящи, като тези компенсации 
или възстановяване са възпиращи и 
пропорционални на претърпените 
вреди. 

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Лица, които са били обект на 
дискриминация, следва да имат 
адекватни средства за правна 
защита. С цел да се предостави по-
ефективна защита, сдружения, 
организации и други юридически лица 
също следва да имат правото да 
участват в процесуални действия по 
начин, който се счита за подходящ 
от държавите-членки, както от 
името на жертвата, така и в нейна 
подкрепа, без да се накърняват 
националните процесуални правила за 
представителство и защита пред 
съдилищата.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
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предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да 
служи като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки.

предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не следва да 
служи като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки, по-специално при 
национални законодателства, които 
чрез комбиниране на отпуска по 
майчинство и по бащинство 
предоставят на майката право на 
най-малко 20 седмици отпуск, 
предоставен преди и/или след датата 
на раждане и заплатен най-малко на 
равнището, предвидено в настоящата 
директива.
Държавите-членки, които още не са 
направили това, се насърчават 
настоятелно да предприемат 
необходимите мерки за осигуряване на 
равно третиране на бременните 
работнички и родилките или 
кърмачките в обществения и частния 
сектор, както и на работничките, 
които не са обхванати от 
определението, съдържащо се в член 2 
от Директива 92/85/ЕИО, така че да 
увеличат предимствата на по-
високата раждаемост и по-високата 
трудова заетост при жените. За 
тази цел следва да се обмислят 
данъчни стимули за работодателите.

Or. en

Обосновка

Съгласно препоръката на Световната здравна организация от 16 април 2002 г. 
относно глобална стратегия за храненето на кърмачета и малки деца, малките деца 
трябва да бъдат хранени основно с майчино мляко през първите шест месеца от 
живота си, за да растат и да се развиват оптимално. С оглед на това като 
минимално изискване се определя период от 20 седмици.
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Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съображение 14 се заменя със 
следния текст:
„като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките-
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко от 20 последователни седмици 
преди и/или след раждането, като 
задължителният срок на отпуска по 
майчинство е най-малко шест
седмици [...] след раждането;“

Or. en

Обосновка

Отпуск по майчинство с продължителност 20 седмици е достатъчен, за да се позволи 
на жените да кърмят в добри условия и би им предоставил достатъчно време, за да се 
възстановят от раждането и да създадат силна връзка с детето. В тази връзка, СЗО 
препоръчва малките деца да бъдат хранени основно с майчино мляко през първите 
шест месеца. 

Един по-дълъг срок би могъл да се отрази неблагоприятно на връщането на жените 
на пазара на труда. 

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Съображение 17 се заменя със 
следния текст:
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„като има предвид, наред с това, че 
разпоредбите, уреждащи отпуска по 
майчинство, няма да послужат за 
други цели, освен ако не се 
придружават със запазване на всички
права, произтичащи от трудовия 
договор, включително запазване на 
пълната заплата и [...] право на 
равностойно обезщетение;“ 

Or. en

Обосновка

Жените трябва да бъдат обезщетявани на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 1 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. В член 1 се добавя следният 
параграф 1а:
„1a. Настоящата директива също 
така има за цел да подобри условията 
за оставане или връщане на пазара на 
труда на бременните работнички и 
работничките родилки и да осигури 
по-добро съвместяване и 
професионалния, личния и семейния 
живот."

Or. en

Обосновка

Тъй като към правното основание на предложението беше добавен член 141 от 
Договора за ЕО, новата точка има за цел да разшири обхвата на директивата и 
позволява да се включат такива въпроси като гъвкаво работно време и отпуск по 
бащинство.
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2 се заменя със следното:
„Член 2
Определения
За целите на настоящата директива:
а) „бременна работничка” е тази 
бременна работничка, независимо на 
какъв договор е наета, включително 
домашна помощница, която 
уведомява работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;”
б) „работничка родилка“ е тази 
работничка, независимо на какъв 
договор е наета, включително 
домашна помощница, която по 
смисъла на националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, наскоро е родила 
и уведомява работодателя си за 
своето състояние, в съответствие с 
това законодателство и/или 
практика;
в) „работничка кърмачка“ е тази 
работничка, независимо на какъв 
договор е наета, включително 
домашна помощница, която по 
смисъла на националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, е в период на 
кърмене и уведомява работодателя си 
за своето състояние, в съответствие с 
това законодателство и/или 
практика;“

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 г (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1г. Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
Насоки
1. Комисията, след консултации с 
държавите-членки и подпомагана от 
Консултативния комитет по 
безопасност, хигиена и опазване на 
здравето на работното място, 
разработва насоки за оценяването на 
химически, физически и биологични 
агенти и промишлени процеси, които 
се считат за вредни за 
репродуктивното здраве на 
работниците и работничките и по 
отношение на безопасността и 
здравето на работничките по смисъла 
на член 2. Тези насоки се 
преразглеждат и от 2012 г. се 
актуализират най-малко на всеки пет 
години.
Насоките, упоменати в първата 
алинея, включват също движения и 
работни положения, психическа и 
физическа умора и други видове 
физически и психически стрес, 
свързани с труда, полаган от 
работничките по смисъла на член 2.
2. Целта на насоките, посочени в 
параграф 1, е да послужат за основа 
на оценката, посочена в член 4, 
параграф1.
За тази цел държавите-членки 
предоставят тези насоки на 
вниманието на всички работодатели 
и всички работници и работнички 
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и/или техни представители, както и 
на социалните партньори в 
съответната държава-членка.“

Or. en

Обосновка

Важно е насоките да се актуализират с най-новите разработки и знание. Освен това 
рискове във връзка със здравето и безопасността съществуват и за мъжете, и за 
жените, и следва да се отчитат по-общо, тъй като са важни още преди момента на 
зачеването.

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 д (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. Член 4 се заменя със следното:
„Член 4
Оценяване, информация и 
консултиране
1. В оценяването на риска, 
провеждано съгласно Директива 
89/391/ЕИО, работодателят включва 
оценка на репродуктивния риск за 
работниците и работничките.
2. За всички дейности, които могат да 
породят специфичен риск, свързан с 
излагане под въздействие на рискови 
фактори, процеси или условия на 
труд, чийто неизчерпателен списък се 
съдържа в приложение I, 
работодателят, пряко или чрез 
службите за защита и превантивни 
мерки, упоменати в член 7 от 
Директива 89/391/ЕИО, оценява 
характера, степента и 
продължителността на излагане в 
съответното предприятие и/или 
организация спрямо работничките по 
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смисъла на член 2 и спрямо тези, за 
които е вероятно да се окажат в 
състояние, посочено в член 2, с цел:
- да се оцени всеки риск за 
безопасността или здравето и всеки 
възможен ефект върху бременността 
или кърменето на работничките по 
смисъла на член 2 и на тези, за които 
е вероятно да се окажат в състояние, 
посочено в член 2,
- да се реши какви мерки да се 
предприемат.
3. Без да се засягат разпоредбите на 
член 10 от Директива 89/391/ЕИО, 
работничките по смисъла на член 2 и 
тези, за които е вероятно да се окажат 
в състояние, посочено в член 2, в 
съответното предприятие и/или 
организация и/или техните 
представители и съответните 
социални партньори се уведомяват за 
резултатите от оценката съгласно 
параграф 1 и за всички мерки, които 
следва да се предприемат за 
осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд.
4. Предприемат се подходящи мерки, 
за да се гарантира, че работничките 
и/или техните представители в 
съответното предприятие или 
организация могат да наблюдават 
прилагането на настоящата 
директива или могат да участват в 
прилагането й, по-специално по 
отношение на определените от 
работодателя мерки, посочени в 
параграф 2, без да се засягат 
отговорностите на работодателя за 
определяне на тези мерки.
5. Консултирането и участието на 
работнички и/или техни 
представители във връзка с 
въпросите, включени в настоящата 
директива, се извършва в 
съответствие с член 11 от 
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Директива 89/391/ЕИО.“

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се насърчи превантивен подход, предоставящ правилна 
оценка на риска на всяко работно място, на което служителите са жени и мъже в 
репродуктивна възраст. Както мъжете, така и жените могат да бъдат засегнати, 
преди оплождането, от причинители на генетични мутации и аномалии, които водят 
до стерилитет, хромозомни деформации и смущения; най-неблагоприятните ефекти, 
при все това, са върху ембриона. Параграфи 4 и 5 се добавят, защото във всички други 
директиви за здравето и безопасността съществуват членове относно 
информирането и консултирането на работници и техни представители.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 е (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. Член 5 се изменя, както следва:
а) Параграф 2 се заменя със следния 
текст:
„2. Ако регулирането на условията на 
труд и/или работно време не е 
технически и/или обективно 
възможно, [...] работодателят 
предприема необходимите мерки за 
преместване на съответната 
работничка на друга работа.“
б) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„3. Ако преместването й на друга 
работа не е технически и/или 
обективно възможно, [...] на 
съответната работничка се полага 
отпуск, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика за 
целия период, необходим за защита на 
нейната безопасност и здраве.“
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Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на точки 2 и 3 дава прекалено голяма възможност на 
работодателите да оспорват, че не могат да адаптират работното място или да 
предложат алтернативна работа. Със заличаването на фразата „или не може 
аргументирано да се изиска с надлежно приведени основания“ работещите жени са 
по-защитени, тъй като работодателят има по-малко основания да твърди, че 
предлагането на алтернативи не е изпълнимо технически или по обективни причини.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение–
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
Нощен труд
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд 
[...]:
а) през последните 10 седмици преди 
раждането;
б) през останалата част от 
бременността, ако това е необходимо 
за здравето на майката или на 
нероденото дете;
в) през целия период на кърмене.
2. Мерките съгласно параграф 1 
трябва да включват възможност, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, за:
а) прехвърляне на съвместим дневен 
работен график; или
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б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по 
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно [...].
3. Работнички, които желаят да 
бъдат освободени от нощен труд, 
информират своя работодател в 
съответствие с установените в 
държавите-членки правила и в 
случаите, посочени в параграф 1, 
буква б), представят  медицинско 
свидетелство.
4. За случаите на самотни родители и 
родители, чиито деца имат сериозни 
увреждания, периодът, посочен в 
параграф 1, може да бъде удължен в 
съответствие с определените от 
държавите-членки процедури.

5. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че бащите на деца под 12 
месеца няма да бъдат задължавани да 
полагат нощен труд.“

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 з (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1з. Създава се следният член 7a:
„Член 7а
Извънредни часове
1. Бременните работнички, както и 
работничките с деца на възраст под 
12 месеца, не са задължени да 



PE430.593v01-00 28/59 PR\795288BG.doc

BG

работят извънредни часове.
2. Работничките, които кърмят, не 
са задължени да работят извънредни 
часове по време на периода на 
кърмене, когато това е необходимо за 
тяхното здраве или здравето на 
детето.“

Or. en

Обосновка

Жените следва да имат право на благосклонно отношение по отношение на 
извънредните часове на работа, за да могат да прекарват повече време с малките 
деца; следва да се добави нова разпоредба, предвиждаща възможността 
работничката да откаже да работи извънредни часове, ако детето й е на възраст 
под 12 месеца.

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 20 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. en

Обосновка

Отпуск по майчинство с продължителност 20 седмици е достатъчен, за да се позволи 
на жените да кърмят в добри условия (което следва да бъде единственият метод на 
хранене според препоръката на СЗО) и би им предоставил достатъчно време, за да се 
възстановят от раждането и да създадат силна връзка с детето.

Важно е държавите-членки, в които вече съществуват разпоредби за по-дълъг 
родителски отпуск и за двамата родители, да могат да запазят своите щедри 
условия, без това да засяга други държави-членки или да ограничава въздействието на 
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настоящото предложение за директива, с която се удължава отпускът по 
майчинство на територията на целия ЕС.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на последните 
четири седмици от периода, посочен в 
параграф 1, съществуваща на 
национално равнище схема за отпуск 
по семейни причини може да се счита 
за отпуск по майчинство за целите на 
настоящата директива, при условие 
че осигурява цялостна защита на 
работничките по смисъла на член 2, 
която е равностойна на определеното 
в настоящата директива равнище. В 
този случай общата 
продължителност на предоставения 
отпуск трябва да надхвърля периода 
на родителския отпуск, предвиден в 
Директива 96/34/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Отпуск по майчинство с продължителност 20 седмици е достатъчен, за да се позволи 
на жените да кърмят в добри условия (което следва да бъде единственият метод на 
хранене според препоръката на СЗО) и би им предоставил достатъчно време, за да се 
възстановят от раждането и да създадат силна връзка с детето.

Важно е държавите-членки, в които вече съществуват разпоредби за по-дълъг 
родителски отпуск и за двамата родители, да могат да запазят своите щедри 
условия, без това да засяга други държави-членки или да ограничава въздействието на 
настоящото предложение за директива, с която се удължава отпускът по 
майчинство на територията на целия ЕС.
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Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
изцяло платен отпуск по майчинство
от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки могат 
да удължат задължителния период 
от отпуска по майчинство до най-
много шест седмици преди 
раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането. Задължителният период 
от шест седмици от отпуска по 
майчинство се прилага спрямо всички 
работнички, независимо от броя на 
изработените от тях дни преди 
раждането.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По съгласие и искане на двойката, 
този срок може да се подели с 
бащата, в съответствие със 
законодателството на съответната 
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държава-членка.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В интерес на защитата на 
здравето на майката и детето, 
държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките могат 
да решават свободно и без принуда 
дали да вземат или не 
незадължителния отпуск по 
майчинство преди раждането.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. В случай на раждане на повече от 
едно дете, задължителният период 
на отпуска по майчинство, посочен в 
параграф 2, се удължава с един месец 
за всяко допълнително дете.

Or. en
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Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Работничката трябва да посочи 
избрания от нея период на отпуск по 
майчинство най-малко два месеца 
преди неговото начало. 

Or. en

Обосновка

Включването на задължение за посочване на периода на отпуска по майчинство 
осигурява на предприятията възможност за предварително планиране. В противен 
случай те, особено МСП, биха се сблъскали с големи организационни проблеми.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете.
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен изцяло 
платен отпуск по майчинство в
конкретни ситуации, като например
случаите на преждевременно раждане,
раждане на мъртво дете, при 
цезарово сечение, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания, майки с 
увреждания, майки в тийнейджърска 
възраст, едновременно раждане на 
повече от едно дете или при раждане, 
което е в рамките на 18 месеца след 
предходно раждане.
Продължителността на допълнителния 
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отпуск по майчинство след 
раждането следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не оказват 
въздействие върху продължителността 
на отпуска по майчинство.“

5. Държавите-членки гарантират, че 
отсъствия от работа поради болест 
или усложнения, произтичащи от 
бременност или призната следродилна 
депресия, не оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че когато болест или усложнения, произтичащи от бременност, 
изискват отпуск - бил той кратък или дълъг - това не следва да оказва въздействие 
върху продължителността на отпуска по майчинство. От основно значение е да се 
гарантира, че няма дискриминация, свързана с бременността на работничките, и че 
те имат същите права като другите работнички.

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки гарантират 
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правата на майките и бащите, като 
осигуряват специални работни 
условия, подпомагащи децата с 
увреждания.

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Настоящата директива се 
прилага също така спрямо 
самостоятелно заетите работнички 
и държавите-членки предприемат 
необходимите изменения на 
съответните си закони, за да 
гарантират равни трудови права по 
отношение на отпуска по 
майчинство.

Or. en

Обосновка

Самостоятелно заетите жени не следва да бъдат третирани по различен начин, 
нито да се ползват с по-малко права от наетите работнички.

Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за признаване на 
следродилната депресия за сериозна 



PR\795288BG.doc 35/59 PE430.593v01-00

BG

болест и подкрепят информационни 
кампании, които имат за цел 
разпространяване на точна 
информация за следродилната 
депресия и коригиране на 
предразсъдъците и заклеймяването, 
които все още могат да се свързват с 
тази болест.

Or. en

Обосновка
Изменението има за цел да повиши осъзнаването от страна на държавите-членки на 
необходимостта от официално признаване на следродилната депресия като болест, 
като се вземе предвид, че тя засяга 10 % - 15 % от жените и оказва значително 
въздействие върху професионалния и семейния живот.

Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член 8a:
„Член 8а
Отпуск по бащинство/съвместно 
майчинство
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки работниците, 
чиито партньорки, с които 
съжителстват на семейни начала, са 
родилки, да имат право на изцяло 
платен и непрехвърлим отпуск по 
бащинство/съвместно майчинство 
от най-малко две седмици, който да 
могат да ползват, след като тяхната
съпруга/партньорка роди.
Държавите-членки, които все още не 
са въвели задължително ползване на 
изцяло платен и непрехвърлим отпуск 
по бащинство/съвместно майчинство 
от най-малко две седмици, след като 
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съпругата/партньорката, с която 
даден работник съжителства на 
семейни начала, роди, се насърчават 
силно да го въведат, за да стимулират 
равностойното участие на двамата 
родители в съвместяването на 
семейните права и задължения.
2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците, чиито 
партньорки, с които съжителстват 
на семейни начала, са родилки, имат 
право на специален отпуск, включващ 
неизползваната част от отпуска по 
майчинство, в случай на смърт или 
физическа неспособност на майката.“

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Създава се следният член 8б:
„Член 8б
Отпуск за осиновяване
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разпоредбите на 
настоящата директива, отнасящи се 
до отпуска по майчинство и отпуска 
по бащинство, се прилагат и за 
случаите на осиновяване.“

Or. en
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Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да
гарантират, че работодателите не 
могат за свое собствено удобство да 
прекъснат отпуска по майчинство 
или бащинство или отпуска за 
гледане на дете, както и за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до най-малко 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, посочен в член 8, параграф 
1. Уволнението по време на този 
период се счита за основано на 
дискриминационни причини и 
надлежно се уточнява в писмен вид,
освен в изключителни случаи, които не 
са свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 2. Ако работничка, по смисъла на член 
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2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за 
нейното уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
дванадесет месеца след края на отпуска 
по майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, уволнението се счита за 
основано на дискриминационни 
причини, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с 
тяхното положение и са надлежно 
уточнени в писмен вид, които са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената 
в страната практика и, където е 
приложимо, след като 
компетентните органи са дали 
своето съгласие.

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за забрана на 
дискриминацията на бременни жени 
на пазара на труда, като създават 
равни възможности за назначаване на 
работа, ако бременните жени 
отговарят на всички изисквания за 
съответната позиция.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират равен достъп до пазара на труда за 
бременните жени, така че бременността да не застрашава кариерата и шансовете 
за професионално развитие на жените само защото назначаването на бременна 
работничка представлява допълнително бреме за работодателя.

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че по време на отпуск по 
бащинство/съвместно майчинство 
работниците се ползват със същата 
защита от уволнение, посочена в член 
1, както работничките по смисъла на 
член 2.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки се насърчават 
да приемат мерки, които да 
гарантират, че работничката може 
да реши да работи на намален 
работен ден за период, не по-дълъг от 
една година, при пълна защита от 
уволнение и с пълното право да се 
върне на пълен работен ден при пълно 
заплащане в края на този период.
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Or. en

Обосновка

Тази мярка може да допринесе за по-успешно съчетаване на личния, семейния и 
професионалния живот, като разрешава на работничката да се приспособи по-лесно 
и по-плавно към новата ситуация.

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква - a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Точка 1 се заменя със следния 
текст:
“1. В случаите, посочени в членове 5, 
6 и 7, на работничките по смисъла на 
член 2 трябва да бъдат осигурени 
права, произтичащи от трудовия 
договор, включително запазване на 
трудовото възнаграждение и/или 
право на равностойно обезщетение, 
съгласно националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика;“

Or. en

Обосновка

Жените следва да бъдат обезщетявани на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.

Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 - точка 1 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират здравето и 
безопасността на бременните 
работнички по отношение на 
ергономични условия, работно време 
(включително нощен труд и смяна на 
работното място), интензивност на 
работата и увеличаване на защитата 
срещу специфични инфекциозни 
агенти и йонизираща радиация. 

Or. en

Обосновка

Закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички следва да бъде
основна грижа на настоящата директива.

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Точка 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
„б) запазване на трудовото 
възнаграждение и/или право на 
равностойно обезщетение на 
работничките по смисъла на член 2;“

Or. en

Обосновка

Жените следва да бъдат обезщетявани на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.
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Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) В точка 2 се добавя следната буква 
ба):
„ба) правото на работничките в 
отпуск по майчинство да получат, 
когато е приложимо, автоматично 
повишаване на заплатата, без да 
трябва временно да прекъсват 
отпуска си по майчинство, за да се 
възползват от повишаването на 
заплатата.“

Or. en

Обосновка

В случай че за поста на работничките в отпуск по майчинство се предвижда 
повишаване на заплатата, то следва да влезе в сила за тях автоматично, така че да 
не трябва да прекъсват отпуска си по майчинство, за да получат по-високата 
заплата, и след това да продължат отново отпуска си. Свързаната с това 
административна работа на работодателя също се намалява и опростява.

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 - буква б
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, при същото 
заплащане, професионална категория 
и задължения, каквито са имали 
преди отпуска по майчинство, както и 
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да се възползват от всяко подобряване 
на условията на труд, на което биха 
имали право по време на отсъствието 
си; а в изключителни случаи на 
преструктуриране или значителна 
реорганизация на производствения 
процес, правото на работничката да 
обсъди с работодателя си 
последиците от тези промени за 
професионалното й положение, а 
оттам – и непряко за личния й 
живот;

Or. en

Обосновка

Пост, считан за „равностоен“, трябва да предлага същото заплащане, 
професионална категория и задължения като предишния пост.

Този въпрос е важен, тъй като при възникването на особени обстоятелства 
(например финансови кризи), които биха могли да се отразят неблагоприятно върху 
положението на жената в отпуск по майчинство и да доведат до загуба на правата 
й, професионалното положение на жената в предприятието може да бъде 
застрашено, ако тя не разгледа заедно с работодателя последиците от 
преструктурирането.

Изменение 55

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В точка 2 се добавя следната 
буква ва):
„ва) запазване на възможностите на 
работничките по смисъла на член 2 за 
развитие на кариерата чрез 
образование, наред с продължаващото 
професионално и допълнително 
обучение, с оглед консолидиране на 
перспективите им за кариера;”

Or. en
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Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира, че фактът, че жените са майки, не се 
отразява неблагоприятно върху перспективите им за кариера. Работодателят следва 
(след консултации със съответните работнички) да предприеме необходимите 
действия по отношение на образованието и обучението, с цел да се гарантира 
запазването на перспективите за кариера на работничките.

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) В точка 2 се добавя следната 
буква вб):
„вб) периодът на отпуска по 
майчинство не трябва да засяга 
пенсионните права на работничката 
и трябва да се счита за период на 
трудова заетост за целите на 
пенсионното осигуряване; 
пенсионните права на работничките 
не трябва да се намаляват чрез 
ползване на отпуска по майчинство.”

Or. en

Обосновка

Важно е обезщетенията, изплатени на работничките по време на отпуска по 
майчинство, да не се отразяват неблагоприятно върху пенсионните им права. 
Държавите-членки следва да предотвратят тази възможност и да обезщетят 
евентуалната загуба на пенсионни права.

Изменение 57

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), се счита за адекватно, ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако 
има такъв. Този таван не може да 
бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), се счита за равностойно, ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата. При 
извършване на изчислението трябва 
да се отчита евентуалното 
увеличение на заплатата, определено 
чрез законодателни или договорни 
разпоредби. Обезщетението трябва 
да бъде 100% от последната месечна 
работна заплата или средна месечна 
работна заплата по време на периода 
на задължителен отпуск и не по-
малко от 85% от последната месечна 
работна заплата или средната 
месечна работна заплата по време на 
останалата част от отпуска на 
съответната работничка. Държавите-
членки могат да определят периода, 
върху който се изчислява тази средна 
месечна работна заплата.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Създава се точка 3a, както следва:
3а. Размерът на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2, не е по-нисък от 
размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудовата дейност на 
основание, свързано със 
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здравословното им състояние.

Or. en

Обосновка

Правилото, че размерът на обезщетението не може да бъде по-нисък от този на 
обезщетението при болест, гарантира, че в директивата се вземат предвид майките 
с много ниски заплати, което засяга преди всичко новите държави-членки.

Изменение 59

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Точка 4 се отменя.

Or. en

Обосновка
От основно значение е да се премахне критерият за „отговаряне на условията“ от 
член 11, параграф 4 от Директива 92/85/ЕИО, тъй като всички жени ще имат право 
на платен отпуск по майчинство, в съответствие с общите принципи на ЕС за 
мобилност на работниците и „гъвкава сигурност“. 

Няма смисъл от предложението на Комисията да признава правото на отпуск по 
майчинство и същевременно да позволява жени да напускат работата си и да губят 
дохода си, ако не отговарят на условията за платен отпуск по майчинство съгласно 
националното законодателство.

Изменение 60

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 –буква г
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
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държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания.

държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
сериозно да разгледат такива искания, с 
цел да се подобри равновесието между 
професионалния, личния и семейния 
живот. В случай на отказ на такива 
искания работодателите привеждат 
обективни основания и могат да 
отхвърлят такива искания само ако 
неудобствата за тях в 
организационно отношение са 
непропорционално големи в сравнение 
с ползите за работничката.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква г а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Създава се точка 5a, както следва:
„5а. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване 
на работодателите и за стимулиране 
на диалога между социалните 
партньори, за да се осигури 
подпомагането на реинтеграцията и 
обучението на работничките, които 
се връщат на работа след отпуск по 
майчинство, когато е необходимо 
и/или когато работничките поискат 
това.“

Or. en
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Изменение 62

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква г б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 - точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) Създава се точка 5б, както следва:
„5б. Работодателят следи за това, 
работното време на бременната 
работничка да е съобразено с 
необходимостта от редовни и 
допълнителни медицински прегледи.“

Or. en

Обосновка

Медицинските прегледи са задължителни за бременните жени и са изключително 
важни за нормалното развитие на плода, затова работодателят трябва се 
съобразява с тях и да осигурява гъвкаво работно време на бременната работничка.

Изменение 63

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка - 3 – буква г в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 - точка 5 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) Създава се точка 5в, както следва:
„5в. Държавите-членки насърчават 
работодателите да предвидят 
заведения за грижи за децата на 
служителките и работничките, 
които са под тригодишна възраст.“

Or. en

Обосновка

Липсата на заведения за грижи за деца е безспорна реалност в ЕС. Тази разпоредба е 
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от основно значение за възпиране на жените да преустановят трудовата си дейност 
поради това, че трябва да се грижат за малки деца.

Изменение 64

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Създава се следният член 11a:
„Член 11а
Освобождаване от работа за кърмене
1. Майка, която кърми детето си, има 
право на освобождаване от работа за 
тази цел, което се разделя на два 
отделни периода с продължителност 
от един час всеки, освен ако не бъде 
договорен друг режим с работодателя, 
без да губи от привилегиите, свързани 
с работата си.
2. В случай на раждане на повече от 
едно дете предвиденото в параграф 1 
освобождаване от работа се 
удължава с 30 минути за всяко 
допълнително дете.
3. В случай на непълно работно време 
освобождаването от работа, 
посочено в параграф 1, се намалява 
пропорционално на нормалното 
работно време, но не може да бъде по-
малко от 30 минути.
4. В предвидения в параграф 3 случай 
освобождаването от работа се 
договаря за период, не по-дълъг от 
един час, и където е приложимо, за 
втори период с остатъчна 
продължителност, освен ако с 
работодателя не бъде договорен друг 
режим.“

Or. en
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Изменение 65

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Създава се следният член 11б:
„Член 11б
Предотвратяване на 
дискриминацията
Държавите-членки насърчават 
работодателите, чрез колективни 
споразумения или практики, да 
предприемат ефективни мерки за 
предотвратяване на 
дискриминацията срещу жените по 
причина бременност, отпуск по 
майчинство или отпуск за 
осиновяване.
Равни възможности на половете

Държавите-членки активно се 
съобразяват с целта за равенство 
между мъжете и жените при 
формулирането и прилагането на 
закони, разпоредби, административни 
уредби, политики и дейности в 
областите, посочени в настоящата 
директива.“

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Създава се следният член 12a:
Член 12а

Доказателствена тежест
(1) Държавите-членки приемат 
необходимите мерки в съответствие 
със своите национални съдебни 
системи, за да гарантират, че когато 
лица, които считат, че правата им, 
предоставени по силата на 
настоящата директива са нарушени, 
представят пред съда или друг 
компетентен орган факти, от които 
може да бъде заключено, че е налице 
такова нарушение, задължението да 
докаже, че няма нарушение на 
директивата пада върху ответника. 

заличава се

(2) Параграф 1 не възпрепятства 
държавите-членки да въведат 
доказателствени правила, които са 
по-благоприятни за ищеца.

(3) Параграф 1 не се прилага спрямо 
наказателните производства.
(4) Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото.
(5) Параграфи от 1 до 4 се прилагат 
също спрямо всички съдебни 
производства, предприети в 
съответствие с член 12.

Or. en

Обосновка

Дискриминацията по причина на бременност вече отговаря на критериите за 
дискриминация по полов признак.  Следователно може да се използва и 
съществуващото понастоящем разместване на тежестта за доказване, предвидено в 
Директива 2006/54/ЕИО.
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Изменение 67

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 a a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Създава се следният член 12аа:
„Член 12аа
Предотвратяване на 
дискриминацията
В съответствие с националните си 
традиции и утвърдената практика 
държавите членки вземат подходящи 
мерки за насърчаване на диалога 
между социалните партньори на 
съответните равнища, с оглед 
осъществяване на ефективни мерки 
за предотвратяване на 
дискриминацията на жените по 
причина на отпуск по бременност, 
майчинство или за осиновяване на 
дете.“ 

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Санкциите могат да включват 

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане.
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изплащане на обезщетение, което 
може да не бъде ограничено с 
фиксирането a priori на горен праг, и 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
органът/органите за насърчаване, 
анализ, мониторинг и подпомагане на 
равното третиране на всички лица без 
дискриминация, основана на пола, 
упоменат(и) в член 20 от Директива 
2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) с 
правомощия по въпросите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, в 
случаите, в които тези въпроси са преди 
всичко свързани с принципа за равно 
третиране, а не със здравето и 
безопасността на работничките.

Държавите-членки гарантират, че 
органът/органите за насърчаване, 
анализ, мониторинг и подпомагане на 
равното третиране на всички лица без 
дискриминация, основана на пола, 
упоменат(и) в член 20 от Директива 
2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) с 
правомощия по въпросите, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, в 
случаите, в които тези въпроси са преди 
всичко свързани с принципа за равно 
третиране, а не само със здравето и 
безопасността на работничките.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки могат да 
предприемат превантивни мерки за 
закрилата и безопасността на 
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бременните работнички и на 
работничките родилки на работното 
място.

Or. en

Обосновка

Стресът на работното място може да има вреден психологически ефект върху 
бременните работнички и работничките родилки и може да въздейства върху плода 
или новороденото дете.

Изменение 71

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Предвидените в настоящата 
директива разпоредби се включват в 
текста на колективните и 
индивидуални трудови договори в 
държавите-членки. 

Or. en

Обосновка

Работничките често не се възползват от правата си, тъй като не знаят, че са 
защитени от закона. Ако правата им са упоменати в трудовите им договора, ще 
стане по-ясно кои правни разпоредби уреждат съответното положение.

Изменение 72

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки пет години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки три години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
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доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 
за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. В светлината на 
получената информация, този доклад 
включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 
за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. Той включва и 
оценка на въздействието, 
анализираща социалните и 
икономически последици, на равнище 
ЕС, от едно допълнително 
удължаване на срока на отпуска по 
майчинство и от прилагането на 
отпуска по бащинство. В светлината 
на получената информация, този доклад 
включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Необходимо е точно да се оценят разходите и ползите от едно съществено 
удължаване на срока на отпуска по майчинство, както за жените, така и за 
обществото. Улесненията за кърменето биха могли, наред с другото, да доведат до 
икономии на разходите за здравеопазване и да имат положително въздействие върху 
околната среда и покупателната способност на домакинствата.



PE430.593v01-00 56/59 PR\795288BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

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 може да се подкрепи, 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 от първостепенна социална значимост.

Измененията, направени в предложението, се отнасят конкретно до по-голяма 
минимална продължителност на отпуска по майчинство, който се увеличава от 14 на 20 
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 забрана на уволненията.

2. Родителски грижи, основани на споделена отговорност

Един от приоритетите, установени в социалната програма 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 нарастващ дял на по-възрастните хора. Подобряването на разпоредбите 
за насърчаване на равновесие между професионалния и личния живот представлява 
също така начин за справяне с намаляващото население.
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Въпреки това половите стереотипи в обществото се оказват дълготрайни и поради това 
на жените се отказва достъп до трудова заетост и преди всичко до добри работни места. 
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 
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.

В редица държави-членки вече съществува законодателство относно отпуска по 
майчинство, отпуска по бащинство и родителския отпуск, но на равнище ЕС 
съществува директива за отпуск по майчинство (Директива 92/85/ЕИО) и директива за 
родителски отпуск (Директива 96/34/ЕО), но не съществува законодателство относно 
отпуска по бащинство. 

Майчинството и бащинството са основни права и са съществени за социалната 
стабилност. Затова Директива 92/85/ЕИО следва да се преразгледа 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 семейни 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

Предвид на това, 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.

Според докладчика двадесет седмици са подходящ срок, който би позволил на жените 
да се възстановят от раждането, да ги насърчи към кърмене и да им помогне да 
създадат солидна връзка с детето. Един по-дълъг срок би могъл да се отрази на 
връщането на жените на пазара на труда.

Минималният отпуск след раждане следва също да се удължи на шест седмици с цел да 
се насърчат жените да кърмят възможно най-дълго. 

В действителност 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 
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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.

Изплащането на пълна работна заплата през периода на отпуск е начин да се гарантира, 
че жените няма да бъдат ощетени във финансово отношение заради решението си да 
имат деца. Заплатата не може да бъде по-ниска от 85% от последната месечна заплата 
или от средната месечна заплата. Това е подходящ таван, който гарантира, че 
семействата не са поставени в опасност от бедност и социална изолация, особено 
семействата с един родител.

5. Забрана за уволнения

Промените, свързани със забраната за уволнения и с правата на работниците, като цяло 
се приветстват. 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 
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половете, което води до неблагоприятни последици от гледна точка на работната среда 
на жените и тяхната икономическа зависимост.

Докладчикът 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 
мерки, насочени към премахване на рисковете за репродуктивността. Работодателите 
не 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 за 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.

8. Оценка на въздействието

Докладчикът счита, че е необходимо точно да се оценят разходите и ползите от едно 
съществено удължаване на срока на отпуска по майчинство, както за жените, така и за 
обществото. Улесненията за кърменето биха могли, наред с другото, да доведат до 
икономии на разходите за здравеопазване и да имат положително въздействие върху 
околната среда и покупателната способност на домакинствата. 

Докладчикът счита, че отпускът по бащинство е придобивка, предвидена за бащите, но 
всъщност тя бива споделяна от цялото семейство, и по-специално от детето, което се 
възползва в най-голяма степен от присъствието на двамата родители. Предоставянето 
на отпуск по бащинство, гарантиращ споделена отговорност за грижите за детето в 
ранния етап от неговия живот, би могло да окаже благотворно въздействие върху 
разходите за здравеопазване, тъй като би подобрило качеството на живота и доброто 
състояние на майката и детето. 


