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1. Uvod

Namen predloga Komisije o spremembi Direktive 92/85/EGS je zagotoviti boljšo varnost in 
zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Zakonodajna pobuda, ki 
je del „svežnja za izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem“ Komisije, je 
eden od ukrepov za spodbujanje enakosti spolov na trgu dela.

Revizijo direktive 92/85/EGS je mogoče podpreti, čeprav preoblikovanje besedila, ki ga je 
predlagala Komisija, ne izpolnjuje v zadostni meri želenih ciljev tako z vidika zmanjšanja 
neenakosti med moškimi in ženskami na trgu dela kot z vidika dejavnega spodbujanja 
ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Glavna pomanjkljivost je nezadostno 
spodbujanje starševstva na osnovi skupnih odgovornosti.

Dodajanje člena 141 Pogodbe ES k pravni podlagi obravnavanega predloga – pravna podlaga 
predloga je tako sestavljena iz člena 137(2), ki zagotavlja zaščito varnosti in zdravja delavcev, 
in člena 141(3) PES v zvezi s spodbujanjem enakih možnosti moških in žensk –zagotavlja 
bolj uravnoteženo zasnovo direktive. Širša pravna podlaga lahko poleg tega vključuje določbe 
za zaščito mater in očetov, saj sta njuni vlogi ključnega družbenega pomena.

Predlogi sprememb, ki jih uvaja predlog, urejajo zlasti podaljšanje minimalnega porodniškega 
dopusta, in sicer s 14 na 18 tednov, načelo, da mora biti nadomestilo delavki na porodniškem
dopustu enako njeni polni plači, zahteve v zvezi z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu 
ter prepoved odpusta. 

2. Starševstvo na osnovi skupnih odgovornosti

Ena od prednostnih nalog socialne agende EU je potreba po spodbujanju politik za lažje 
doseganje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, tako za ženske kot moške. 
Boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je tudi eno od šestih prednostnih 
področij ukrepanja iz Načrta za enakost med ženskami in moškimi za obdobje 2006–2010.

EU se trenutno sooča z demografskim izzivom, ki izvira iz nizke rodnosti in vedno večjega 
deleža starejših. Boljše določbe za spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim
življenjem so tudi način, kako obvladovati zmanjševanje števila prebivalcev.

Spolni stereotipi so dokazano dolgoživi in preprečujejo ženskam dostop do zaposlitve in zlasti 
do dobrih delovnih mest. Še vedno velja, da so ženske – in ne moški – prvenstveno odgovorne 
za vzgojo otrok in drugih vzdrževanih članov; pogosto so prisiljene izbrati med materinstvom 
in uspehom v karieri. V mnogih primerih velja prepričanje, da kot delavke predstavljajo 
„visoko tveganje“, so „drugorazredne“ delavke ali „breme“, saj obstaja zelo velika verjetnost, 
da bodo zanosile in izkoristile pravico do porodniškega dopusta. Iz tega razloga je bistvenega 
pomena, da nove določbe o porodniškem dopustu odpravijo stereotipe v družbi, namesto da 
jih okrepijo.

Materinstvo in očetovstvo sta temeljni pravici in steber družbene stabilnosti. Direktivo 
92/85/EGS je treba ustrezno revidirati v korist zaposlenim ženskam tako, da se zaščiti vloga 
mater in očetov, zlasti z ukrepi za spodbujanje moških k prevzemanju družinskih 
odgovornosti.
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Vključevanje staršev v otrokovo življenje od samega začetka dalje je bistvenega pomena za 
zdrav telesni, čustveni in duševni razvoj otroka. Zakonodaja Skupnosti mora zato zagotoviti 
koriščenje neprenosljivega plačanega očetovskega dopusta hkrati s porodniškim dopustom. 
Upravičenost do dopusta bi morala veljati tudi za posvojitve, pri čemer bi si morala partnerja 
tovrstni dopust razdeliti.

3. Trajanje porodniškega dopusta

Predlagano podaljšanje porodniškega dopusta na 18 tednov, od česar bi bilo treba 6 tednov 
koristiti po porodu, je v skladu z obdobjem, ki ga navaja Priporočilo Mednarodne organizacije 
dela o zaščiti materinstva (št. 191), sprejeto leta 2000.

Ker je 18-tedenski porodniški dopust v številnih državah članicah že zagotovljen, pomeni 
njegovo štiritedensko podaljšanje (s trenutnih 14 tednov na predlaganih 18) majhno 
spremembo, ki najverjetneje ne bo imela velikega vpliva na veljavno zakonodajo držav članic. 
Svetovalni odbor za enake možnosti žensk in moških priporoča podaljšanje porodniškega 
dopusta na 24 tednov.

Predlog Komisije ne vsebuje določb o dojenju. Poročevalka ob upoštevanju priporočila 
Svetovne zdravstvene organizacije A55/15, ki opozarja na pomen dojenja v prvih mesecih 
življenja, in člena 10 konvencije Mednarodne organizacije dela št. 183 iz leta 2000, ki 
priporoča, da mora biti ženska za potrebe dojenja upravičena do enega ali več odmorov 
dnevno ali do krajšega delovnika, vztraja pri skrajšanju delovnega časa za vključitev dojenja, 
brez kakršnekoli izgube pravic.

4. Plačilo

V skladu s predlogom Komisije morajo ženske na porodniškem dopustu prejemati polno 
plačilo, to je znesek, ki ustreza njihovi zadnji mesečni plači ali povprečni mesečni plači. 
Vendar pa ta določba ni obvezna: za znesek plačila bo veljala zgornja meja, ki jo bo 
opredelila posamezna zadevna država članica, čeprav ne bi smel biti nikoli nižji od 
nadomestila za bolniški dopust.

Poročevalka podpira predlog Komisije, saj izplačilo polne plače ženskam na porodniškem 
dopustu zagotavlja, da zaradi odločitve za otroke niso finančno prikrajšane.

5. Prepoved odpusta

Spremembe v zvezi s prepovedjo odpusta in pravicami delavcev so nasploh dobrodošle. 
Enaka upravičenja bi morala veljati tudi za očete na očetovskem dopustu.

V skladu s predlogom Komisije delavke ni dovoljeno odpustiti v obdobju od začetka 
nosečnosti do šestih mesecev po zaključku porodniškega dopusta; slednje obdobje bi bilo 
treba podaljšati na eno leto, saj se morajo ženske mnogokrat prilagoditi novim delovnim 
razmeram, za kar potrebujejo čas.

Poročevalka podpira spremembe na tem področju, vključno s pravico delavke do vrnitve na 
isto ali enakovredno delovno mesto in do upravičenja do morebitnih izboljšav, izvedenih med 
njeno odsotnostjo. Po drugi strani zavzema stališče, da bodo potrebni zaščitni ukrepi za 
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zagotovitev, da bo delovno mesto, ki velja za „enakovredno“, enako prejšnjemu delovnemu 
mestu, tako glede prejete plače kot tudi predvidenih nalog.

6. Prilagodljiv delovni čas

Po mnenju poročevalke je pomembno, da ima delavka, ki se vrne s porodniškega dopusta, 
možnost svojega delodajalca prositi za spremembo delovnega časa ali oblike dela. Delodajalci 
bodo morali te zahtevke obravnavati in jih v primeru, da so upravičeni, tudi odobriti.

Enaka pravica bi morala veljati tudi za očete, da bi tako spodbudili ženske in moške k 
skupnemu prevzemanju družinskih odgovornosti. Dejstvo, da te določbe uporablja več žensk 
kot moških, povzroča neravnovesje med spoloma, kar neugodno vpliva na položaj žensk na 
delovnem mestu in na njihovo gospodarsko odvisnost.

Poročevalka obžaluje, da Komisija ni predlagala sprememb za nočno delo. Vztraja pri uvedbi 
nove določbe, v skladu s katero ženskam med nosečnostjo, v tednih neposredno pred porodu 
in po njem ali v času trajanja dojenja ne bi bilo treba delati ponoči.

Prav tako meni, da je treba dodati določbo, s katero bi bile noseče delavke in delavke, ki so 
pred kratkim rodile ali dojijo, ter očetje na očetovskem dopustu upravičeni do zavrnitve 
nadurnega dela.

7. Zdravje in varnost

Ocena tveganja je v tem predlogu osrednjega pomena, vendar pa predlog ne vključuje 
preventivnih ukrepov za odpravo tovrstnega tveganja za ustvarjanje potomstva. Delodajalcem 
ni treba ukrepati, dokler ne izvejo, da je delavka noseča, kar je navadno v sedmem ali osmem 
tednu. Vendar pa je tveganje nepravilnosti ploda največje v prvih tednih nosečnosti.

Pred oploditvijo so tako ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za 
nastanek genskih mutacij in nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih 
deformacij in aberacij; najresnejše pa so posledice za zarodek. 

Poročevalka meni, da je to razlog za zaskrbljenost, in zavzema stališče, da nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ni mogoče obravnavati izolirano. Bistvenega 
pomena je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi.
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