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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0610/2012, внесена от Кристина ди Марко, с италианско 
гражданство, относно подкрепа в работата за родители, чиито деца са в 
болница за дълго време

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията предлага законодателство, което да защитава работещите 
родители, чиито деца прекарват дълги периоди в болница, например чрез предоставяне 
на платен отпуск за периода на престой на детето в болница, намалено работно време, 
когато детето излезе от болница и др.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителката предлага приемането на законодателство на ЕС, което да предоставя на 
родители, чиито деца са в болница за дълго време правото на: 1) запазване на работата 
им като се въведе специална временна защитна мярка (например закрила срещу 
уволнение за срок от 12 месеца след събитието); 2) достъп до специални добавки, 
изплащани за периода на болничния престой; 3) намалено работно време след края на 
болничния престой, което да се преценява във всеки отделен случай съгласно 
становището на болницата и решението на безпристрастна комисия; 4) продължителен 
задължителен отпуск по майчинство за периода на болничния престой в случай на 
новородени деца с малформации по рождение, които ще бъдат коригирани по 
хирургически път през първата година от живота на детето.
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По отношение на искането за право на родители, чиито деца прекарват дълго време в 
болница, да запазят работата си чрез въвеждането на специална временна защитна 
мярка (например закрила срещу уволнение за срок от 12 месеца след събитието):

Преразгледаната Директива за родителски отпуск (2010/18/EС) вече предвижда 
индивидуално право за работещите родители да вземат четири месеца родителски 
отпуск за раждане или осиновяване на дете на възраст, която се определя от държавите 
членки.

Директивата уточнява освен това в Клауза 3(3) от приложението към Директивата, че 
„държавите членки и/или социалните партньори преценяват необходимостта от 
адаптиране на условията за достъп и реда за прилагане на родителския отпуск към 
нуждите на родителите на деца с увреждания или продължително заболяване“– тази 
преценка изрично е оставена на национално равнище.

Директивата предвижда (в Клауза 5(4)), че работещите родители са защитени срещу 
уволнение или друго по-неблагоприятно третиране поради подаване на молба за 
ползване или фактическото ползване на родителски отпуск.

На последно място, Директивата (в Клауза 7) дава право на работниците да отсъстват 
от работа поради форсмажорни обстоятелства, по неотложни семейни причини в 
случай на заболяване или инцидент, които налагат незабавното присъствие на 
работника. Подробните правила отново следва да бъдат прието на национално 
равнище, включително възможното предоставяне на определен (максимален) период на 
година и/или на случай.

Директивата прилага споразумение между европейските социални партньори. 
Понастоящем няма планове за преразглеждане нито на споразумението със социалните 
партньори, нито на Директивата.

По отношение на достъпа до специални добавки, изплащани за периода на болничния 
престой и намаленото работно време след края на болничния престой (което да се 
преценява във всеки отделен случай съгласно становището на болницата и решението 
на безпристрастна комисия):

Комисията счита, в съответствие с принципа на субсидиарност, че горепосочените 
въпроси са изцяло от компетентността на съответната държава членка, в случая Италия, 
и попадат в обхвата на националната правна рамка.

По отношение на искането за продължителен задължителен отпуск по майчинство 
за периода на болничния престой в случай на новородени деца с малформации по 
рождение, които ще бъдат коригирани по хирургически път през първата година от 
живота на детето:

През 2008 г. Комисията е приела предложение за изменение на Директива 92/85/EИО, 
което включва по-дълъг родителски отпуск, когато детето е родено със сериозни 
здравословни проблеми. Съгласно член 8, параграф 4 от предложението, се изисква 
държавите членки да гарантират предоставянето на допълнителен отпуск в случаите на 
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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. Това предложение понастоящем се 
обсъжда в Европейския парламент и в Съвета.

Заключение

С оглед гореизложените наблюдения, Комисията не планира понастоящем 
предлагането на ново законодателство на ЕС или преразглеждането на съществуващата 
правна рамка по въпросите, повдигнати от вносителката на петицията.


