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1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (EB) 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatának célja a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók biztonságának és egészségének
javítása. Ez a jogalkotási kezdeményezés, amely a munka és a családi élet összeegyeztetéséről 
szóló, európai bizottsági egyezményének részét képezi, egyike azoknak a 
kezdeményezéseknek, amelyek a nemek közötti esélyegyenlőség javítását szorgalmazzák a 
munkaerőpiacon.

A 92/85/EGK irányelv felülvizsgálatára annál is inkább szükség van, mert a Bizottság által 
javasolt átdolgozás is kívánni valókat hagy maga után, akár a férfiak és nők között a 
munkaerőpiacon fennálló különbségek csökkentése, akár a magánélet és a családi élet 
munkával történő aktív és kiegyensúlyozott összeegyeztetése tekintetében különösen azért, 
mert nem segíti elő a szülői feladatok megosztott felelősségű ellátásának gyakorlatát.

Az EK-Szerződés 141. cikkének a jelen javaslat jogalapjába történő beillesztése teljesebb 
koncepcionális összhangot kölcsönöz az irányelvnek, aminek következtében a javaslat 
jogalapját a két cikk – egyrészről az EK-Szerződés 137. cikkének (2) bekezdése, a 
munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére vonatkozóan, másrészről a 141. 
cikk (3) bekezdése, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előremozdítására vonatkozóan –
együttesen képezi. Másfelől, a jogalap kiterjesztése lehetővé teszi az anyaság és az apaság
mint kimagasló társadalmi értékek védelmére irányuló rendelkezések beillesztését.

Az e javaslat által bevezetett módosítások kifejezetten a szülési szabadság minimális 
időtartamának 14 hétről 18 hétre történő meghosszabbítását; a szabadság alatt járó fizetésnek 
a teljes fizetés szintjére történő emelését; az egészségre és a biztonságra vonatkozó 
munkahelyi követelmények bevezetését; valamint az elbocsátás tilalmát célozzák meg.

2. A szülői feladatok megosztott felelősségű gyakorlása

Az EU szociális menetrendjének legfőbb célkitűzései között szerepel a magánélet, a családi 
élet és a munka összeegyeztethetőségének könnyítését szolgáló politikák előmozdítása, úgy a 
nők, mint a férfiak esetében is. Hasonlóképpen, „A nők és a férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemtervben (2006–2010)” is a hat legfontosabb cselekvési terület között szerepel 
a munka, és a családi és magánélet összeegyeztetésére irányuló erőfeszítés.

Az Európai Unió jelenleg demográfiai kihívással néz szembe, amelyet a születések alacsony 
száma és az idősek arányának növekedése jellemez. A családi élet és a munka közötti 
egyensúly megalapozását elősegítő rendelkezések javítása is a demográfiai hanyatlásra adott 
válasz egyik lépése lehet.

A nemekkel kapcsolatos sztereotípiák továbbra is jelen vannak a társadalomban és 
akadályozzák a nőket abban, hogy álláshoz, és különösen minőségi álláshoz jussanak. A 
férfiakkal ellentétben, a nőkre még mindig úgy tekintenek, mint akik elsődlegesen felelősek a
gyermekek vagy más eltartottak gondozásáért, és gyakran szembesülnek azzal, hogy 
választaniuk kell az anyaság és a szakmai önmegvalósítás között. A nőket gyakran „magas 
kockázatú”, „másodlagos” vagy „nem kívánatos” munkavállalóknak tekintik, mivel nagy a 
valószínűsége annak, hogy teherbe esnek és igénybe veszik a szülési szabadságot. Alapvető 
fontosságú tehát, hogy a szabadságok új formái ne tükrözzék, vagy erősítsék a társadalomban 
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jelenlévő sztereotípiákat.

Az anyaság és az apaság alapvető jogok, a társadalmi egyensúly nélkülözhetetlen elemei. 
Kívánatos tehát, hogy a 92/85/EGK irányelv felülvizsgálata kedvező legyen a munkavállaló 
anyák számára, azáltal, hogy védi az anyaságot és az apaságot, nevezetesen olyan 
intézkedések révén, amelyek arra ösztönzik a férfiakat, hogy vállalják át a családdal járó 
felelősség egy részét.

Az apák részvétele a gyermekek életében az élet első hónapjaitól kezdve jelentős szerepet 
játszik a gyermek egészséges testi, lelki és pszichikai fejlődésében. Éppen ezért szükséges, 
hogy a közösségi szintű jogszabályozás előirányozzon egy fizetett, nem átruházható, önálló 
apasági szabadságot, amelyet a házastárs vehet igénybe a szülési szabadsággal egyidejűleg. 
Örökbefogadás esetén szintén biztosítani kellene az örökbefogadási szabadsághoz való jogot, 
amelyet a házaspár két tagja megoszthat egymás között.

3. A szülési szabadság időtartama

A szülési szabadság időtartamának 18 hétre történő meghosszabbítása, amelyből hat hetet 
kötelezően a gyermek születése után kell igénybe venni, megfelel az anyaság védelméről 
szóló, 2000-ben elfogadott 191. számú ILO-ajánlásban megállapított időtartamnak.

Tekintve, hogy a 18 hét időtartamú szülési szabadság sok tagállamban már valóság, annak 
négy héttel történő meghosszabbítása (a javasolt 18 hétre a jelenlegi 14-ről) igen szerény 
módosítás, amely valószínűleg csekély változtatásokat eredményez a különböző tagállamok 
jelenlegi szabályozásában. A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó 
bizottság a szülési szabadság 24 hétre történő meghosszabbítását javasolja.

A Bizottság javaslata nem tartalmaz a szoptatásra vonatkozó rendelkezéseket. Tekintettel a 
WHO A55/15. sz. javaslatára a szoptatás fontosságáról az élet első hónapjaiban, tekintettel 
emellett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2000-ben elfogadott 183. egyezményének 10. 
cikkére, amely azt javasolja, hogy a nőnek jogában álljon igénybe venni naponta egy vagy 
több munkaszünetet, vagy a munkaidő csökkentését a szoptatás érdekében, az előadó úgy véli, 
hogy elő kell írni a napi munkaidő szoptatás céljából igénybe vehető csökkentésére irányuló 
jogot, bármilyen juttatás megvonása nélkül.

4. Munkabér

Az EB a szülési szabadság idejére a havi fizetés száz százalékos kifizetését javasolja a 
legutolsó havi fizetés vagy az átlagkereset alapján. Mindamellett ez a rendelkezés nem 
kötelező jellegű, mert minden tagállam meghatározhatja a kifizetés maximális összegét, 
amely nem lehet alacsonyabb a betegszabadság idejére fizetett munkabér összegénél.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, amennyiben a teljes munkabér kifizetése a szülési 
szabadság ideje alatt biztosítja, hogy a nők nem kerülhetnek anyagilag nehéz helyzetbe 
amiatt, hogy gyermeket vállalnak.

5. Az elbocsátás tilalma

Az elbocsátás tilalmával és a munkavállaló nők jogaival kapcsolatban javasolt módosítások 
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általánosságban úgy tűnik, pozitívak. E jogoknak az apákat is meg kell illetniük az apasági 
szabadság időtartama alatt.

A Bizottság javaslata megtiltja az elbocsátást a terhesség kezdetétől a szülési szabadság 
lejártát követő hat hónapig tartó időszakban, amely időszaknak meghosszabbíthatónak kell 
lennie egy évre, amennyiben – mint ahogy ez sok esetben történik – a munkavállaló nőnek új 
munkakörülményekhez kell alkalmazkodnia, amihez időre van szüksége.

Az előadó pozitívan értékeli az e területen bevezetett változtatásokat, beleértve azt a jogot, 
amely biztosítja, hogy a munkavállaló ugyanabba vagy egy azonos munkakörbe térhessen 
vissza, és részesüljön minden, a távolléte során a munkafeltételekben esetlegesen 
bekövetkezett javulásban. Mindamellett azon az állásponton van, hogy biztosítani kell azt, 
hogy az úgynevezett „azonos” munkakör valójában ugyanazt a szabadság előtti funkcionális 
tartalmat takarja mind a jövedelmet, mind pedig az elvégzendő feladatokat illetően.

6. Rugalmas munkaszervezés

Az előadó elismeri azon lehetőség bevezetésének fontosságát, hogy a munkavállaló nők a 
szülési szabadságról visszatérve a munkáltatótól munkaidejük és munkaidő-beosztásuk
megváltoztatását kérjék. A munkáltató nem csupán köteles mérlegelni az erre irányuló 
kéréseket, hanem eleget kell tennie azoknak, amennyiben jogosnak bizonyulnak.

A családdal kapcsolatos felelősség nők és férfiak közötti megosztásának előmozdítását 
tekintve ezt a jogot az apára is ki kell terjeszteni. Az a tény, hogy inkább a nők azok, akik 
igénybe veszik ezeket a lehetőségeket, a nemek közötti egyensúly eltolódásához vezet, ami
negatív következményekkel jár a nők munkahelyi megítélésében és anyagi függőségük 
szempontjából is.

Az előadó sajnálatát fejezi ki a tekintetben, hogy a Bizottság nem javasolt változtatásokat az 
éjszakai munkát illetően. Azon az állásponton van, hogy új rendelkezésre van szükség, amely 
előírja az éjszakai munka mellőzését várandós munkavállalók esetében, néhány héttel a 
szülést megelőzően és azt követően, valamint a szoptatás teljes időszaka alatt.

Éppen ugyan ilyen fontosnak tartja egy olyan új rendelkezés megalkotását, amely megadja a 
lehetőséget arra, hogy a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló, valamint az 
apasági szabadságot igénybe vevő apa visszautasíthassa a rendkívüli munkavégzést.

7. Egészség és biztonság

E javaslatban nagy szerepet játszik a kockázat értékelése. Nem határoz meg azonban 
semmilyen megelőző intézkedést, amely megszüntetne minden, a reprodukcióra veszélyt 
jelentő kockázati tényezőt. A rendelkezések nem kötelezik a munkáltatót, hogy bármiféle 
intézkedést vezessen be azelőtt, hogy tudomást szerezne a terhességről, ami a hetedik vagy 
nyolcadik hét környékén történik. A magzati fejlődési rendellenességek viszont a fejlődés első 
heteiben alakulnak ki.

A meddőséget, fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai 
anomáliákért és módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a 
fogantatás előtt, és leginkább a magzatra gyakorolhatnak hatást.
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Az előadó aggodalmát fejezi ki ezzel kapcsolatban, és úgy véli, hogy a várandós, 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalókat nem elszigetelt esetként kellene kezelni. Fontos 
a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken.
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