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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение се основава на член 137, параграф 2 и член 141, параграф 3 
от Договора за създаване на ЕО. Въпреки че Директива 92/85/ЕИО се основава на 
член 118а от Договора за създаване на ЕО (понастоящем член 137) и представлява 
специална директива в рамката, установена с Директивата относно здравето и 
безопасността (Директива 89/391/ЕИО), член 141 от Договора за ЕО се прибавя към 
правните основания за настоящото предложение. Отпускът по майчинство е от основно 
значение за закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички и 
работничките родилки. Закрилата от уволнение или дискриминация поради бременност 
или майчинство е от основно значение за закрилата на здравето и безопасността на 
жените, както и заплащането на отпуска по майчинство. Но правата, произтичащи във 
връзка с отпуска по майчинство, неговата продължителност и заплащане, правата и 
задълженията на жените, вземащи отпуск по майчинство или завръщащи се от такъв, 
също са неизменно свързани с прилагането на принципа за равни възможности на 
жените и мъжете, установен в член 141, параграф 3. Следователно правните основания 
за настоящото предложение са комплексни.

В рамките на своите области на компетентност, комисията по заетост и социални 
въпроси обърна специално внимание на следните въпроси:

Поделяне на отговорностите
Изключително важно е жените и мъжете да споделят отговорността за децата от 
момента на раждането им, също така е важно да се осигури възможност на мъжете да 
поемат тази отговорност. Тъй като настоящата директива не позволява включването на 
отпуска по бащинство, Европейския парламент би искал да подчертае необходимостта 
от директива по този въпрос, която може да гарантира равните възможности и 
поделянето на отговорностите.
Освен това, с цел гарантиране на поделянето на отговорностите, предложението за 
директива следва да се разглежда като част от бъдещите разисквания относно 
директивата за родителския отпуск и директивата за равното третиране на мъжете и 
жените в качеството им на самостоятелно заети лица. 

Права на бременните работнички в областта на заетостта
Комисията по заетост е убедена, че предложението за изменение на Директива 
92/85/ЕИО ще бъде в подкрепа на правата на бременните жени в областта на заетостта. 
Въпреки това, без предложените по-долу изменения от комисията по заетост и 
социални въпроси и допълнителните мерки, приети от социалните партньори на 
европейско равнище, ние сме убедени, че измененият текст не би допринесъл напълно 
за по-успешното съвместяване на професионалния, личния и семейния живот, нито за 
оказването на помощ на жените при завръщането им на пазара на труда.

Удължаване на минималната продължителност на отпуска по майчинство, 
включващ задължителен период 
Комисията предлага удължаване на минималната продължителност на отпуска по 
майчинство от 14 на 18 седмици, който включва задължителен отпуск след раждането с 
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продължителност шест седмици. Целта е работничката да има възможност да се 
възстанови след раждането.
Оценката на въздействието показва, че удължаването на отпуска по майчинство и 
включването на този задължителен период след раждането сами по себе си няма да 
доведат до идеални последици по отношение на позицията на бременните работнички 
на пазара на труда. Необходимо е това да бъде съчетано с други мерки, като 
ефективния родителски отпуск или други решения (например, детски заведения 
съгласно ангажиментите, поети в рамките на целите от Барселона). Следователно 
изменението на предложението към Директива 92/85/ЕИО може да се разглежда 
единствено като първа стъпка в правилната посока.

Защита на перспективите за кариера
В измененията, представени по отношение на директива 92/85/ЕИО, се споменава, че 
работничките по смисъла на член 2 имат правото да се завърнат на работното си място 
или на равностойна длъжност при условия и ред, не по-малко благоприятни за тях, 
както и да се възползват от всяко подобряване на условията на труд, на което биха 
имали право по време на отсъствието си (член 2, параграф 3, буква в)).
Комисията по заетост и социални въпроси споделя тази позиция. Същевременно трябва 
да се осигури защитата на работничките, като се гарантира, че те получават 
необходимото образование и обучение, за да запазят перспективите си за кариера. 
Работничките остават извън пазара на труда в продължение на 18 седмици, което може 
да доведе до сериозно прекъсване на перспективите за кариера. Необходими са 
допълнителни усилия в областта на обучението и образованието, така че работничките 
да не загубят своите легитимни професионални перспективи.

Права на самостоятелно заетите жени 
Въпреки че разглежданото предложение за директива защитава единствено правата на 
наетите работнички, с цел борба срещу дискриминацията и гарантиране на равни 
възможности, държавите-членки следва да гарантират, че самостоятелно заетите жени 
имат възможността да се ползват със същите права, предвидени в директивата.

Роля на социалните партньори
На 14 декември 1995 г. социалните партньори на европейско равнище (Съюзът на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейският център на 
предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (CES)) сключиха споразумение за родителския отпуск, което беше 
приложено с Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 г. Тази директива установява 
минималните изисквания за родителския отпуск, като важно средство за съвместяване 
на професионалния и семеен живот и за насърчаване на равните възможности и на 
равното третиране на мъжете и жените.
Тъй като в предложенията за изменение на Директива 92/85/ЕИО се споменава 
завръщането на работничките на работа (член 2, параграфи 2, 3, 4 и 5), също така е 
важно да се обърне особено внимание на обстоятелствата, които действително 
позволяват завръщането на работничките на пазара на труда. Този въпрос е свързан, 
например, с необходимостта да се осигурят ефективни детски грижи, така че 
работничките да могат действително да се завърнат на работа.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) като има предвид Директива 
96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 г. 
относно рамковото споразумение за 
родителския отпуск, сключено между 
Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE), 
Европейския център на 
предприятията с държавно участие 
(CEEP) и Европейската конфедерация 
на профсъюзите (CES)1. 
__________________________________
1 OВ L 145, 19.6.1996 г., стр. 4.

Or. pt

Обосновка

Директива 96/34/ЕО на Съвета представлява рамково споразумение между Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на 
профсъюзите (CES) относно родителския отпуск и е важно допълнение към 
предложението за изменение на Директива 92/85/ЕИО, тъй като тя установява 
минимални изисквания с цел улесняване на съвместяването на родителските и 
професионалните задължения на работещите родители.
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Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б) като има предвид целите, 
изложени в заключенията на 
Европейския съвет от Барселона от 
15 и 16 март 2002 г. по отношение на 
детските грижи,

Or. pt

Обосновка

На своето заседание през март 2002 г. Европейският съвет от Барселона стигна до 
заключението, че държавите-членки трябва да отстранят пречките за участието на 
жените на пазара на труда и да осигурят, в срок до 2010 г., детски заведения, които 
да обхващат поне 90% от децата на възраст между 3 години и възрастта за 
започване на задължително образование, както и поне 33% от децата на възраст под 
3 години, като децата трябва да се възползват в еднаква степен от тези услуги в 
градовете и селските райони. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в) като има предвид съобщението на 
Комисията от 4 юли 2006 г., 
озаглавено „Към стратегия на ЕС в 
областта на правата на детето“2;
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Обосновка

Съобщението разглежда правата на детето като приоритет за ЕС и изисква 
държавите-членки да спазват Конвенцията на ООН за правата на детето и 
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допълнителните протоколи към нея, както и Целите на хилядолетието за развитие.  
Предвид настоящата директива, това означава да се гарантира за всички деца 
възможността да бъдат хранени с майчино мляко и да получават подходящи грижи в 
зависимост от потребностите си за развитие и достъп до адекватни и качествени 
грижи.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6г) като има предвид препоръката на 
Световната здравна организация от 
16 април 2002 г. относно глобална 
стратегия за храненето на 
кърмачетата и малките деца 
(A55/15);

Or. pt

Обосновка

Според СЗО малките деца трябва да бъдат хранени основно с майчино мляко през 
първите шест месеца от живота си, за да растат и да се развиват оптимално.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) предвид явлението застаряване 
на населението в ЕС и съобщението 
на Комисията, озаглавено 
„Демографското бъдеще на Европа —
превръщане на предизвикателството 
във възможност“1, следва да бъдат 
осигурени всички условия за 
ефективна закрила на майчинството. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt
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Обосновка

Предвид демографските промени и важността на раждането на повече деца, трябва 
да се осигурят условията за ефективен отпуск по майчинство.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 — точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В случай че работничката кърми 
детето си, максималната 
продължителност на отпуска по 
майчинство от 18 седмици  може да 
бъде удължена с 6 допълнителни 
седмици;

Or. pt

Обосновка

Съгласно препоръка A55/15 на СЗО малките деца трябва да бъдат хранени основно с 
майчино мляко през първите шест месеца от живота си. За тази цел се добавят шест 
допълнителни седмици по настоящия член.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 — точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Настоящата директива е 
приложима също по отношение на 
самостоятелно заетите жени, като 
държавите-членки трябва да 
направят необходимите адаптации 
на съответното законодателство, с 
цел да гарантират равенство на 
трудовите права, по-специално по 
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отношение на отпуска по 
майчинство.

Or. pt

Обосновка

Самостоятелно заетите жени не трябва да бъдат третирани по различен начин, 
нито да се ползват с по-малко права от наетите работнички.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират закрилата на 
безопасността и здравето на 
бременните работнички, 
включително по отношение на 
ергономичните пространства, 
работното време (в т.ч. нощния труд 
и преместването на друга работа) и 
интензивността на работата, както 
и чрез засилване на защитата срещу 
специфични инфекциозни агенти и 
йонизиращото лъчение.

Or. pt

Обосновка

Закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички трябва да бъде 
основна грижа за настоящата директива.
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Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
дванадесет месеца след края на отпуска 
по майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

Or. pt

Обосновка

Целта е да се гарантира, че работничката няма да бъде уволнена заради ползването 
на правото си на отпуск по майчинство в срок от 12, а не 6 месеца, след завръщането 
си. Предвид факта, че през първите шест месеца работничката и работодателят 
адаптират работното време спрямо новото положение и евентуално въвеждат нови 
промени по отношение на работата, срокът за предотвратяване на уволнението 
трябва да бъде удължен на 12 месеца.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква (б)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11  точка 2  буква (в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 

„в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
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условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;“

условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;“ в 
изключителни случаи на 
преструктуриране или значителна 
реорганизация на производствения 
процес, на работничката трябва 
винаги да се гарантира 
възможността да обсъди с 
работодателя последиците от тези 
промени за професионалното й 
положение;”

Or. pt

Обосновка

Този въпрос е важен, тъй като при възникването на особени обстоятелства 
(например, финансова криза), които биха могли да се отразят неблагоприятно върху 
положението на жената в отпуск по майчинство и да доведат до загуба на правата 
й, професионалното положение на жената в предприятието може да бъде 
застрашено, ако тя не разгледа заедно с работодателя последиците от 
преструктурирането.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква (б а) (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — точка 2 — буква (в а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В точка 2 се добавя следната 
буква ва):
ва) Работничките, по смисъла на член 
2, имат право на допълнително 
образование и обучение с цел да 
консолидират перспективите си за 
кариера.

Or. pt
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Обосновка

Целта е да се предотврати влошаването на перспективите за кариера на жените 
майки поради тази причина, като работодателят трябва (след консултации с 
работничката) да предприеме необходимите действия по отношение на 
образованието и обучението, с цел да се гарантира запазването на перспективите за 
кариера на работничките.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква (б а) (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — точка 2 — буква (в а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) В точка 2 се добавя следната 
буква вб):
вб) Държавите-членки трябва да 
гарантират, че ползването на отпуск 
по майчинство не засяга пенсионните 
права на работничката.

Or. pt

Обосновка

Важно е обезщетенията, изплатени на работничките по време на отпуска по 
майчинство, да не засягат пенсионните им права. Държавите-членки следва да 
предотвратят тази възможност и да обезщетят евентуалната загуба на пенсионни 
права.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква г)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11  точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
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необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания.“

необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания. Подобно 
искане може да бъде отправено и от 
бащата, съпруга, партньора или 
партньорката на работничката, 
която се ползва с отпуск по 
майчинство, и следва да се третира 
по еднакъв начин.”

Or. pt

Обосновка

За поделянето на отговорностите е важно, след като работничката приключи своя  
отпуск по майчинство,  бащата, съпругът, партньорът или партньорката да има 
възможността да изиска тези мерки за адаптиране на работното време и режим на 
работа.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 —  параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Социалните партньори на 
европейско равнище се приканват да 
обсъдят рамковото споразумение за 
родителския отпуск, за да позволят и 
на двамата родители да допринесат 
за подобряването на баланса между 
личния и професионалния живот, 
когато имат дете.

Or. pt

Обосновка

Предложението за изменение на Директива 92/85/ЕИО не посочва необходимите 
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мерки за ефикасно гарантиране на отпуска по майчинство и за осигуряване на ясен 
преход между края на отпуска по майчинство и завръщането на пазара на труда, 
като детските заведения, отпуска по бащинство или родителския отпуск.
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