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1. Ievads

Komisijas priekšlikums, ar ko groza Direktīvu 92/85/EEK, paredzēts, lai nodrošinātu labāku 
drošību un veselību strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Šī likumdošanas iniciatīva, kas ir Komisijas 
„darba un privātās dzīves līdzsvara paketes” daļa, ir viens no pasākumiem, kas vērsts uz 
dzimumu līdztiesības veicināšanu darba tirgū.

Direktīvas 92/85/EEK pārskatīšanu var atbalstīt, lai gan Komisijas ierosinātās izmaiņas tās 
tekstā nesasniedz to, kas būtu vēlams gan tajā aspektā, kā samazināt nevienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm darba tirgū, gan kā aktīvi veicināt darba un privātās dzīves līdzsvaru; 
galvenā nepilnība ir nespējā veicināt vecāku pienākuma izpildi, kas balstās uz kopīgu 
atbildību.

Pašlaik izskatāmā priekšlikuma juridiskajam pamatam pievienots EK līguma 141. pants —
līdz ar to priekšlikuma juridiskais pamats, ietverot 137. panta 2. punktu, kas paredz darba 
ņēmēju drošības un veselības aizsardzību, un EK līguma 141. panta 3. punktu, kas attiecas uz 
vienlīdzīgu iespēju veicināšanu vīriešiem un sievietēm, ir kombinēts un tādēļ direktīva
konceptuāli ir labāk līdzsvarota. Plašāks juridiskais pamats var, turklāt, ietvert noteikumus, lai 
aizsargātu mātes un tēvus, jo viņu lomai ir īpaša sociālā vērtība.

Priekšlikumā ierosinātie grozījumi attiecas konkrēti uz ilgāku minimālo dzemdību 
atvaļinājumu, kas ir pagarināts no 14 līdz 18 nedēļām; principu, ka pabalstam, ko izmaksā 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, jāatbilst viņu mēneša algai pilnā apmērā; darba 
drošības un veselības aizsardzības prasībām, kā arī aizliegumu attiecībā uz atlaišanu no darba.

2. Vecāku pienākuma izpilde, pamatojoties uz kopīgu atbildību

Viena no prioritātēm, kas noteiktas ES sociālajā programmā ir nepieciešamība veicināt tādu 
politiku, kas atvieglotu darba un privātās dzīves līdzsvaru sievietēm un vīriešiem vienādi. 
Labāks darba un privātās dzīves līdzsvars ir arī viena no sešām prioritārajām darbības jomām, 
kas minētas „Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006.–2010. gadam)”.

ES šobrīd saskaras ar demogrāfisku problēmu, kas izveidojusies zemās dzimstības un gados 
vecāku cilvēku pieaugošā īpatsvara dēļ. Labāki noteikumi, lai veicinātu darba un privātās 
dzīves līdzsvaru, ir viens no veidiem, kā apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Tomēr izrādās, ka dzimumu stereotipi sabiedrībā spēj pastāvēt ilgstoši, līdz ar to liedzot 
sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un, galvenais, labām darbavietām. Sievietes, nevis vīrieši, 
joprojām tiek uzskatītas par tām, kas galvenokārt atbild par bērnu un citu apgādībā esošo 
aprūpi; diezgan bieži viņas ir spiestas izvēlēties starp mātes lomu un karjeras panākumiem. 
Daudzos gadījumos viņas uzskata par „augsta riska” vai „otrās šķiras” darba ņēmējiem, vai arī 
par „traucēkli”, ņemot vērā, ka viņām ļoti iespējama grūtniecība un viņas var izmantot savas 
tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jaunie 
atvaļinājuma noteikumi izskaustu sabiedrībā esošos stereotipus, nevis tos pastiprinātu.

Mātes un tēva stāvoklis ir pamattiesības un galvenais stabilas sabiedrības priekšnoteikums. 
Direktīva 92/85/EEK būtu attiecīgi jāpārskata par labu strādājošām sievietēm, aizsargājot 
mātes un tēva lomu, ne tikai īstenojot pasākumus, lai mudinātu vīriešus uzņemties ģimenes 
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pienākumus.

Vecāku iesaistīšana bērna dzīvē jau no paša sākuma ir būtiski svarīga, lai bērnam nodrošinātu 
veselīgu fizisko, emocionālo un garīgo attīstību. Tāpēc Kopienas tiesību aktos arī īpaši 
jāparedz citam nenododamas tiesības uz paternitātes atvaļinājumu, kuru varētu saņemt tajā 
pašā laikā, kad dzemdību atvaļinājumu. Arī adopcijas gadījumā būtu jābūt tiesībām uz 
atvaļinājumu, kurā abi partneri to varētu savstarpēji sadalīt.

3. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgums

Priekšlikumu pagarināt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu līdz 18 nedēļām, no kurām 
6 nedēļas būtu jāņem pēc dzimšanas, atbilst laikposmam, kas noteikts SDO Ieteikumā par 
maternitātes aizsardzību (Nr. 191), kurš pieņemts 2000. gadā.

Ņemot vērā, ka daudzas dalībvalstis jau piešķir 18 nedēļu dzemdību atvaļinājumu, četru 
nedēļu pagarinājums (no pašreizējām 14 nedēļām līdz ierosinātajām 18 nedēļām) ir pieticīgas 
pārmaiņas, kuras maz ticams, ka ievērojami ietekmēs dalībvalstu pašreizējos tiesību aktus. 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja iesaka pagarināt atvaļinājumu 
līdz 24 nedēļām.

Komisijas priekšlikumā nav noteikumu attiecībā uz strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti. Ņemot vērā PVO ieteikumu A55/15, kurā uzsvērta barošanas ar krūti nozīme pirmajos 
dzīves mēnešos, un SDO 2000. gada Konvencijas Nr. 183 10. pantu, kurā iesaka, ka, lai dotu 
laiku bērna barošanai ar krūti, sievietei jābūt tiesībām uz vienu vai vairākiem pārtraukumiem 
dienā vai īsāku darba laiku, referente uzskata, ka darba laiks ir jāsamazina, lai pielāgotos 
bērna barošanai ar krūti, neradot priekšrocību zaudējumus.

4. Darba samaksa

Kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, sievietēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā būtu 
jāmaksā pilna alga, proti, summa, kas vienāda ar pēdējā mēneša darba algu vai vidējo mēneša 
darba algu. Šis noteikums tomēr nav obligāts: maksājuma apjoms būs atkarīgs no katrā 
konkrētā dalībvalstī noteiktā maksimālā apjoma, lai gan tas nekādā ziņā nedrīkst būt zemāks 
par darba nespējas pabalsta likmi.

Tā kā maksājums pilnas algas apmērā sievietēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā ir 
veids, kā nodrošināt, ka sievietes nezaudē finansiāli, ja ir nolēmušas dzemdēt bērnus, 
referente atbalsta Komisijas priekšlikumu.

5. Aizliegums atlaist no darba

Izmaiņas, kas attiecas uz aizliegumu atlaist no darba un darba ņēmēju tiesībām, kopumā ir 
atbalstāmas. Tādas pašas tiesības jāattiecina arī uz tēviem paternitātes atvaļinājumā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu darba ņēmēju nedrīkst atlaist no darba laikposmā no 
grūtniecības sākuma līdz sešiem mēnešiem pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām; pēdējo periodu vajadzētu pagarināt līdz gadam, ņemot vērā, ka sievietēm bieži vien ir 
jāpielāgojas jaunajai darba situācijai, un viņām ir vajadzīgs laiks, lai to izdarītu.
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Referente atbalsta izmaiņas, kas veiktas šajā jomā, tostarp tiesības attiecībā uz darba ņēmēja 
atgriešanos tajā pašā darbā vai līdzvērtīgā amatā un gūt labumu no jebkādiem uzlabojumiem 
viņas prombūtnes laikā. No otras puses, referente uzskata, ka būs nepieciešami drošības 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka amats ar apzīmējumu „līdzvērtīgs” pēc būtības būs tāds pats kā 
iepriekšējais darbs gan attiecībā uz darba algu, gan attiecībā uz pienākumiem.

6. Elastīgi darba organizācijas modeļi

Referente uzskata, ka ir svarīgi, ka darba ņēmēja pēc tam, kad ir atgriezusies no grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma, varētu lūgt darba devējam mainīt viņas darba laiku vai darba 
veidu. Darba devējiem šādi pieprasījumi būs ne tikai jāizvērtē, bet arī jāapstiprina, ja tie būs 
pamatoti.

Tādas pašas tiesības ir jāpiemēro arī tēviem, lai mudinātu sievietes un vīriešus savstarpēji 
dalīt ģimenes pienākumus. Tas, ka sievietes vairāk nekā vīrieši izmanto šo noteikumu, rada 
nelīdzsvarotību starp dzimumiem, kā rezultātā veidojas nelabvēlīgas sekas attiecībā uz 
sieviešu stāvokli darba vietā un viņu ekonomisko atkarību.

Referente izsaka nožēlu, ka Komisija nav ierosinājusi nekādas izmaiņas attiecībā uz nakts 
darbu. Viņa apgalvo, ka jāievieš jauns noteikums par to, ka sievietēm nebūtu jāstrādā naktīs
grūtniecības laikā tajās nedēļās, kas ir tieši pirms un pēc dzemdībām, vai laikā, kamēr viņas 
baro bērnu ar krūti.

Viņa arī uzskata, ka ir svarīgi, lai pievienotu tādu noteikumu, saskaņā ar kuru strādājošām 
grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti, kā arī tēviem paternitātes atvaļinājumā būtu tiesības atteikties strādāt 
virsstundas.

7. Veselība un drošība

Riska novērtējums šajā priekšlikumā ir galvenais. Tomēr tajā nav ietverti tādi profilaktiskie 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst risku, kas varētu ietekmēt reproduktīvo funkciju. Darba 
devējiem nav jāveic nekādi pasākumi līdz viņus informē par to, ka darba ņēmēja ir 
grūtniecības stāvoklī, kas parasti notiek ap septīto vai astoto nedēļu. Tomēr vislielākais augļa 
anomāliju rašanās risks ir pirmajās grūtniecības nedēļās.

Vīrieši un sievietes vienādi pirms apaugļošanas var tikt pakļauti ģenētisko mutāciju un 
noviržu izraisītājfaktoru iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un 
aberācijas; visjūtamākā ietekme tomēr ir uz embriju.

Referente uzskata, ka sakarā ar to ir pamats bažām un ka jautājumus par strādājošām 
grūtniecēm un sievietēm, kas ir nesen dzemdējušas vai baro bērnu ar krūti, nevar izskatīt 
atsevišķi. Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu 
jebkurā darbavietā, kurā darbinieki ir sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā.
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