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1. Įvadas

Europos Komisijos (EK) pasiūlymo dėl Direktyvos 92/85/EEB dalinio pakeitimo tikslas –
užtikrinti geresnę nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugą ir 
sveikatą. Ši teisėkūros iniciatyva, apimanti EK „Suderinimo paketą“, yra viena iš lyčių lygybės 
skatinimo rinkoje priemonių.

Pritariama Direktyvos 92/85/EEB persvarstymui, nes manoma, kad EK siūlomu nauju tekstu 
nepatenkinami lūkesčiai nei vyrų ir moterų lygių teisių užtikrinimo rinkoje atžvilgiu, nei 
aktyvaus ir nuosaikaus profesinio ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo skatinimo 
atžvilgiu, o ypač dėl to, kad juo neskatinama vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė.

Įtraukus EB sutarties 141 straipsnį į šio pasiūlymo teisinį pagrindą, šis tampa sudėtiniu, nes jis 
grindžiamas 137 straipsnio 2 dalimi – dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, ir Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 141 straipsnio 3 dalimi – dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimo. Direktyvoje labiau suderinamos sąvokos. Kita vertus, teisinio pagrindo 
išplėtimas sudaro galimybes įtraukti su motinyste ir tėvyste, kaip svarbiomis socialinėmis 
vertybėmis, susijusias taisykles.

Remiantis šiuo pasiūlymu įvesti pakeitimai daugiausia yra susiję su minimalia motinystės 
atostogų trukme, kuri bus pailginama nuo 14 iki 18 savaičių, su pašalpos principu, pagal kurį 
mokamas visas mėnesio atlyginimas, su saugos ir sveikatos darbo vietoje rekvizitų nustatymu ir 
su draudimu būti atleistai iš darbo.

2. Vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė

ES socialinėje darbotvarkėje, kurioje aiškiai išdėstyti jos prioritetai, numatyta būtinybė 
skatinti politiką, taikytiną ir vyrų, ir moterų atžvilgiu, kuri padėtų suderinti profesinį, šeimos 
ir asmeninį gyvenimą. Darbo ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo sustiprinimas taip 
pat yra vienas iš šešių prioritetinių veiksmų, apibrėžtų 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės 
gairėse.

Šiuo metu ES turi spręsti demografinį iššūkį, pasižymintį žemu gimstamumo lygiu ir 
didėjančia vyresnio amžiaus žmonių procentine dalimi. Taisyklių, padedančių išlaikyti 
pusiausvyrą tarp profesinio ir šeimos gyvenimo, patobulinimas – iš dalies gali padėti spręsti šį 
demografinės padėties blogėjimą.

Tačiau pastebima, kad visuomenėje vis dar gajūs lyčių stereotipai ir jie tampa kliūtimi moterų 
įsidarbinimui, o ypač ieškant kokybiško darbo. Priešingai nei vyrai, moterys vis dar laikomos 
pagrindiniu asmeniu, atsakingu už vaikų priežiūrą ir kitus priklausomus asmenis; neretai jos
priverstos rinktis tarp motinystės ir profesinio gyvenimo. Moterys dažnai vertinamos kaip  
„aukštos rizikos“, „antraeilės“ arba „nepageidautinos“ darbuotojos, nes yra didelė tikimybė, 
kad jos pastos ir turės pasinaudoti savo teise į motinystės atostogas. Taigi, labai svarbu, kad 
naujos su atostogomis susijusios taisyklės neatitiktų arba kad nesustiprintų šių visuomenėje 
esančių stereotipų.

Motinystė ir tėvystė yra pagrindinės socialinei pusiausvyrai būtinos teisės. Taigi, 
pageidautina, kad Direktyvos 92/85/EEB persvarstymas būtų palankus dirbančioms moterims, 
apsaugotų motinystę bei tėvystę, taikant priemones, kurios padrąsintų vyrus prisiimti 
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atsakomybę už šeimą.

Tėvų dalyvavimas vaiko gyvenime nuo pat pirmųjų jo gyvenimo mėnesių įgauna labai svarbią 
reikšmę sveikam fiziniam, emociniam bei psichologiniam vaiko vystymuisi. Todėl būtina, kad 
Bendrijos įstatymais taip pat būtų numatytos asmeninės mokamos ir neperleidžiamos tėvystės 
atostogos, kuriomis sutuoktinis galėtų pasinaudoti motinos motinystės atostogų metu. 
Įvaikinimo atveju, taip pat turėtų būti pripažinta teisė į atostogas, kuria tarpusavyje dalintųsi 
abu sutuoktiniai.

3. Motinystės atostogų trukmė

Pasiūlymas pailginti motinystės atostogų trukmę iki 18 savaičių, iš kurių šešios yra 
privalomos po gimdymo, atitinka 2000 m. TDO priimtoje motinystės apsaugos 
rekomendacijoje Nr. 191 nustatytą atostogų trukmę.

Kadangi 18 savaičių trukmės motinystės atostogos daugelyje valstybių narių jau tapo realybe, 
pailginimas 4 savaitėmis (nuo dabar numatytų 14 iki siūlomų 18) yra neesminis pakeitimas, 
kurio poveikis, atsižvelgiant į dabartines įvairių valstybių narių teisines aplinkybes, matyt, 
nebus labai reikšmingas. Priduriama, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių konsultacinis 
komitetas rekomenduoja pailginti motinystės atostogų trukmę iki 24 savaičių.

Į ES pasiūlymą nėra įtrauktos taisyklės dėl maitinimo krūtimi. Atsižvelgdama į PSO 
rekomendaciją A55/15 dėl maitinimo krūtimi pirmaisiais gyvenimo mėnesiais svarbos ir taip 
pat į 2000 m. TDO konvencijos Nr. 183 10 straipsnio nuostatą, kuria rekomenduojama, kad 
moterys privalo turėti teisę į vieną ar daugiau pertraukų kasdien maitinimui krūtimi arba į 
sumažintą darbo laiką, pranešėja siūlo numatyti teisę  į sutrumpintą darbo laiką maitinimui, 
neprarandant jokių išimtinių teisių.

4. Pašalpa

EK pasiūlyme numatyta per motinystės atostogas mokėti mėnesinę pašalpą, atitinkančią 
100 % paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo. Tačiau ši taisyklė 
nėra privaloma, kadangi gali būti nurodyta didžiausia galima pašalpa, kurios dydį nustato 
valstybė narė, su sąlyga, kad ji nebūtų mažesnė už laikino nedarbingumo pašalpą.

Referentė pritaria EB pasiūlymui, nes per motinystės atostogas mokant mėnesio atlyginimo 
dydžio pašalpą, užtikrinama, kad moteris, nuspręsianti turėti vaikų, nepatirs finansinių 
nuostolių.

5. Draudimas atleisti iš darbo

Apskritai siūlomi pakeitimai, susiję su draudimu atleisti iš darbo ir su darbuotojų teisėmis, yra 
teigiami. Šios teisės turėtų būti suteikiamos ir tėvui per tėvystės atostogas.

EK pasiūlymu draudžiama atleisti iš darbo darbuotoją nuo nėštumo laikotarpio pradžios iki 
tol, kol praeina 6 mėnesiai po motinystės atostogų pabaigos; šis laikotarpis turi būti pailgintas 
iki metų, nes daugeliu atvejų darbuotojoms tenka prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, o tam 
reikia laiko.
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Pranešėja teigiamai vertina su šiuo klausimu susijusius įtrauktus pakeitimus, įskaitant 
darbuotojos teisę grįžti į savo darbą ar lygiavertes pareigas ne mažiau palankiomis sąlygomis 
ir naudotis visomis geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias ji būtų turėjusi teisę, kol nedirbo. 
Tačiau pranešėja pasisako už tai, kad būtų pabrėžiama, jog vadinamosios „lygiavertės“ 
pareigos, iš tiesų būtų lygiavertės atliekamų funkcijų bei už jas mokamo atlyginimo atžvilgiu.

6. Lankstumas organizuojant darbą

Pranešėja pripažįsta, kaip svarbu, kad į pasiūlymą įtraukta ir nuostata, kuria numatoma, kad 
grįždama po motinystės atostogų darbuotoja turi teisę prašyti darbdavio pakeisti darbo laiką ir 
pobūdį. Darbdavys ne tik privalo svarstyti tokį prašymą, bet taip pat jį patenkinti, jei tik šis 
prašymas yra motyvuotas.

Atsižvelgiant į skatinimą vyrams ir moterims dalytis atsakomybe už šeimą, ši teisė turi būti 
taikoma ir tėvui. Tai, jog moterys daug dažniau nei vyrai naudojasi šiomis nuostatomis, 
sugriauna pusiausvyrą tarp vienų ir kitų, o tai turi neigiamos įtakos moterų padėčiai 
profesinėje vietoje bei jos ekonominei nepriklausomybei.

Pranešėja taip pat apgailestauja, kad EK neteikė jokių pasiūlymų dėl naktinio darbo. 
Pritariama naujai nuostatai, numatančiai nėščių darbuotojų atleidimą nuo naktinio darbo 
kelias savaites prieš ir po gimdymo ir per visą maitinimo krūtimi laikotarpį.

Taip pat manoma, kad ypač svarbu sukurti naują taisyklę, kuri suteiktų nėščioms ir neseniai 
pagimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms darbuotojoms, taip pat ir tėvui, kuris naudojosi 
tėvystės atostogomis, galimybę atsisakyti teikti papildomas paslaugas.

7. Sveikata ir sauga

Šiame pasiūlyme rizikos įvertinimui skiriama daugiausia dėmesio. Vis dėlto, nėra numatyta
jokia prevencinė priemonė siekiant išvengti bet kokios rizikos reprodukcinei sistemai. 
Taisyklėmis darbdavys neįpareigojamas taikyti jokių priemonių iki tos dienos, kai jis  
informuojamas apie darbuotojos nėštumą, o tai įvyksta apie septintą ar aštuntą neštumo 
savaitę. Tačiau vaisiaus apsigimimų rizika dažniausiai atsiranda pirmomis nėštumo 
savaitėmis.

Pakitimų bei genetinių anomalijų sukėlėjai, lemiantys nevaisingumą, apsigimimus, 
chromosomų išsiderinimą, gali turėti įtakos vyrams ir moterims prieš apvaisinimą, taip pat jie 
ypač kenksmingi vaisiui.

Pranešėja reiškia savo susirūpinimą šiuo klausimu ir mano, kad nėščių ir neseniai pagimdžiusių 
arba krūtimi maitinančių darbuotojų atvejo negalima vertinti izoliuotai. Labai svarbu skatinti 
prevencinių priemonių, kurios užtikrintų tinkamą rizikos darbo vietoje įvertinimo vykdymą, 
taikymą, visada, kai į darbą priimami vaisingo amžiaus vyrai ir moterys.
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