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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat alapja az EK-Szerződés 137. cikkének (2) bekezdése és 141. cikkének (3) 
bekezdése. Noha a 92/85/EGK irányelv alapja a Szerződés 118a. cikke (a jelenlegi 137. cikk), 
és ez a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló irányelv (89/391/EK irányelv) 
keretén belül külön irányelvnek tekintendő, e javaslat jogalapjául kiegészítésképpen a 141. 
cikk is szolgál. A várandós vagy szoptató munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelme szempontjából lényeges a szülési szabadság. A várandósság vagy anyaság miatti 
elbocsátás vagy hátrányos megkülönböztetés elleni védelem ugyanolyan elengedhetetlen a 
nők egészségének és biztonságának védelme szempontjából, mint a szülési szabadság ideje 
alatti bérfizetés. A szülési szabadságra, annak hosszára, a szabadság alatti bérfizetésre, 
valamint a szülési szabadságot igénybe vevő, vagy a szabadságról a munkába visszatérő nők 
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok szorosan összefüggenek a 141. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, a férfiak és nők egyenlő bánásmódjára vonatkozó elvvel. E 
javaslat két jogalapját ezért e két cikk kombinációja képezi. 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság saját hatáskörében érintett területeken belül 
különleges figyelmet szentelt a következőknek:

A felelősség megosztása
Az a legfontosabb, hogy a nő és a férfi a gyermek születésének pillanatától megosszák a 
gyermekkel kapcsolatos felelősséget, fontos tehát az is, hogy a férfinak lehetősége nyíljon e 
felelősség átvállalására. Mivel a jelenlegi irányelv nem teszi lehetővé az apasági szabadság e 
keretbe történő felvételét, az Európai Parlament hangsúlyozza egy olyan irányelv 
szükségességét ezen a területen, amely képes megőrizni az esélyegyenlőséget és a felelősség 
megosztását;
Ezen kívül, a felelősség megosztásának biztosítása értelmében ez az irányelvjavaslat a szülői 
szabadságról szóló irányelv és az egyéni munkavállaló férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv soron következő megvitatásának részét kell, hogy képezze;

A várandós munkavállalók jogai a foglalkoztatás területén
A Foglalkoztatási Bizottság meggyőződése szerint a 92/85/EGK irányelv módosítására 
vonatkozó javaslat támogatja a várandós nők jogait a foglalkoztatás területén.
Azonban meggyőződésünk, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által most javasolt 
módosítások és a szociális partnerek által elfogadott kiegészítő intézkedések nélkül a 
módosított szöveg nem segíti elő kellőképpen a munka, a magánélet és a családi élet 
összehangolását, sem pedig a nők munkaerőpiacra történő visszailleszkedését.

A minimális szülési szabadság meghosszabítása, egy kötelező időszakról történő 
rendelkezést is ideértve
A Bizottság javasolja a szülési szabadság minimális időtartamát 14 hétről 18 hétre 
meghosszabbítani, ideértve egy hat hetes időszakot, amelyet kötelezően a szülés után kell 
igénybe venni. Ennek célja az, hogy a munkavállaló nő felépülhessen a szülés után.
A hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a szülési szabadság meghosszabbítása és a gyermek 
születése utáni kötelező időszakról történő rendelkezés önmagában nem eredményez ideális 
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helyzetet a várandós munkavállalók munkaerőpiaci helyzetét tekintve. Szükséges a fenti 
rendszabályokat más rendszabályokkal összekapcsolni, mint amilyen a tényleges szülői 
szabadság, vagy egyéb intézkedések (mint például a barcelonai célkitűzések között elfogadott 
egyezménnyel összhangban álló, a gyermekgondozással kapcsolatos könnyítések). A 
92/85/EGK irányelvjavaslat módosítását így csupán a megfelelő irányba tett első lépésnek 
kell tekinteni. 

A karrierkilátások védelme
A 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatok említik a második cikk szerint 
meghatározott munkaválalló nőt megilleti a jog, hogy visszatérjen munkahelyére vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek mellett, amelyek számára nem kedvezőtlenebbek, 
valamint hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre távolléte alatt 
jogosult lett volna, rá is vonatkozzon (2. cikk, (3) bekezdés, b) pont).
Ezt támogatja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság is, azonban szükséges a munkavállaló 
nők védelmének biztosítása is, gondoskodva arról, hogy az előmeneteli kilátásaik 
megőrzésének megfelelő képzésben és oktatásban részesülnek. 
A munkavállaló nők 18 hétre kikerülnek a munkaerőpiacról, ami komoly töréshez vezethet a
karrierkilátásaik területén. Kiegészítő erőfeszítések szükségesek az oktatás és a képzés terén 
annak megakadályozására, hogy a munkavállaló nők különféle törvényes karrierkilátásoktól
elessenek.

Az önálló vállalkozók jogai
Azonban a vita tárgyát képező irányelvjavaslat csak a mások által foglalkoztatott nőket védi, a 
tagállamoknak tehát, a megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség 
biztosításának érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy az egyéni vállalkozókat megillessék 
az ebben az irányelvben szereplő jogok;

A szociális partnerek szerepe
Az európai szociális partnerek (BusinessEurope (UNICE), CEEP és ESZSZ) 1995. december 
14-én megállapodást írtak alá a szülői szabadságot illetően, amelyet a (1996. június 3-i) 
96/34/EK tanácsi irányelv ültetett át a gyakorlatba. Ez az irányelv rendelkezik a szülői 
szabadságra vonatkozó a minimális előírásokról, ideértve a munka, a családi és a magánélet 
összeegyeztetését, valamint az egyenlő bánásmód és a nők és a férfiak közötti 
esélyegyenlőség előmozdítását is.
Ahogyan a 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatok említik a munkavállalók 
visszatérését a munkahelyükre (2. cikk, (2), (3), (4) és (5) bekezdés), épp ilyen figyelmet 
érdemelnek azok a körülmények, amelyek ténylegesen lehetővé teszik, hogy ezek a 
munkavállaló nők visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Ez a kérdés például azzal is 
összefüggésben áll, hogy hatékony módon kell megoldani a gyermekgondozás kérdését, hogy 
a munkavállalók ténylegesen visszatérhessenek a munkába.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
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javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(6a) tekintettel az UNICE, a CEEP és az 
ESZSZ1 által a szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodásról szóló, 1996. június 
3-i 96/34/EK tanácsi irányelvre.
__________________________________
1 HL L 145., 1996. 6. 19., 4. o.

Or. pt

Indokolás

A 96/34/EK tanácsi irányelv a BusinessEurope (UNICE), a CEEP és az ETUC által a szülői 
szabadságról kötött keretmegállapodás, egyben pedig fontos kiegészítése a 92/85/EGK 
irányelv módosítására irányuló javaslatnak, amennyiben előírja azokat a minimum 
követelményeket, amelyek megkönnyítik a munkavállaló apák számára a szakmai és a családi 
felelősségvállalás összegyeztetését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(6b) tekintettel a 2002. március 15–16-i 
barcelonai Európai Tanács
következtetéseiben a gyermekfelügyeleti 
szolgáltatások területén megállapított 
célkitűzésekre.

Or. pt

Indokolás

A 2002. márciusi barcelonai Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 
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tagállamoknak fel kell számolniuk azokat a tényezőket, amelyek megakadályozzák a nőket a 
munkaerőpiacon történő részvételben, és 2010-ig létre kell hozniuk olyan, a városoknak és a 
vidéki területeknek egyaránt kedvező intézményeket, amelyek befogadják a 3 év és az 
iskolaköteles életkor közötti gyermekek legalább 90%-át és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek 
legalább 33%-át.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság szövege Mósosítás

(6c) tekintettel a Bizottság 2006. július 4-i, 
„Az EU gyermekjogi stratégiája felé”1

című közleményére.
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Indokolás

A közlemény az EU egyik prioritásaként tekint a gyermekek jogaira, és megállapítja, hogy a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az ENSZ gyermekjogi egyezményét és a kiegészítő 
jegyzőkönyveket, illetve a milleniumi fejlesztési célkitűzéseket. Ezen irányelv tekintetében ez 
azt jelenti, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget az anyatejjel való 
táplálásra és a fejlődési szükségleteinek megfelelő gondozásra, valamint megfelelő és 
minőségi ellátás igénybevételére.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 d bevezető javaslat (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(6d) tekintettel az Egészségügyi 
Világszervezet 2002. április 16-i
ajánlására az újszölöttek és a gyermekek 
táplálására vonatkozó átfogó stratégiáról
(A55/15).

Or. pt
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Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezettel egyetértésben egy gyermek optimális növekedéséhez és 
fejlődéséhez szükséges, hogy életének első hat hónapjában kizárólag anyatejjel táplálkozzon.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság szövege Alteração

(13a) figyelembe véve az EU-ban 
tapasztalható elöregedési jelenséget és a 
Bizottság „Európa demográfiai jövője: 
kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból” 
című közleményét1, biztosítani kell 
minden körülményt az anyaság hatékony
védelméhez.
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Indokolás

A demográfiai változásokat és a több gyermek vállalásának fontosságát figyelembe véve
bizosítani kell egy tényleges szülési szabadság feltételeit.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk — 1 bekezdés
92/85/EGK irányelv
 8 cikk — 1 a bekezdés (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(1a) Amennyiben a munkavállaló nő 
anyatejjel táplálja gyermekét, a szülési 
szabadság 18 hetes maximális időtartama 
hat további héttel meghosszabbítható.

Or. pt
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Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet A55/15 ajánlásának megfelelően a gyermeket életének első 
hat hónapjában kizárólag anyatejjel kell táplálni. Ennek lehetővé tétele érdekében jelen cikk 
hat további héttel egészült ki.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 1 bekezdés
 92/85/EGK irányelv
 8 cikk — 5 a bekezdés (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(5a) Jelen irányelvet az önálló vállalkozók 
esetében is alkalmazni kell, és a 
tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
alkalmazandó jogszabályok megfelelő 
módosítását, megőrizve az egyenlőséget a 
munkahelyi jogok területén a szülési 
szabadsággal kapcsolatban.

Or. pt

Indokolás

Nem szabad eltérő bánásmódot alkalmazni az önálló vállalkozókkal, és nem illetheti meg őket 
kevesebb jog, mint az alkalmazásban lévőket.

Módosítás8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 2 bekezdés
92/85/EGK irányelv
10 cikk — 1 a bekezdés (új)

A Bizottság szövege Módosítás

(1a) A tagállamoknak megfelelő
intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
biztosítják a várandós munkavállalók 
biztonságának és egészségének 
megóvását, ideértve többek között az 
ergonomikus terek kialakítását, a 
munkaidővel (beleértve az éjszakai 
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munkát és a változó 
munkakörülményeket) és a munka 
intenzitásával kapcsolatos intézkedéseket, 
valamint a különleges fertőző anyagokkal 
és az ionsugárzással szembeni védelem 
fokozását.

Or. pt

Indokolás

A várandós munkavállalók egészségének és biztonságának védelme az irányelv egyik fő 
tárgya.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 2 bekezdés
92/85/EGK irányelv
10 cikk — 2 bekezdés

A bizottság szövege Módosítás

2. ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

2. ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő tizenkét hónapon
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni..

Or. pt

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy a munkavállaló nőt a munkába való visszatérését követő 12, és 
nem csupán 6 hónapon belül ne lehessen elbocsátani amiatt, mert élt a szülési szabadsághoz 
való jogával. Miután az első hat hónap arra szolgál, hogy a munkavállaló és a munkáltató az 
új helyzethez igazítsák a munkaidőt, és adott esetben újabb változtatásokat vezessenek be a 
munkakörülményekben, az elbocsátással szembeni védelem időtartamát 12 hónapra kell 
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meghosszabbítani.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 3 bekezdés — b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk  2 bekezdés  c pont

A Bizottság szövege Módosítás

«c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon;»

«c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon; a 
termelési folyamat átalakításából vagy 
alapos átszervezéséből adódó kivételes 
helyzetekben mindig garantálni kell a 
mukavállaló nő számára a lehetőséget, 
hogy megvitassa a munkavállalóval, hogy
milyen hatással lehetnek ezek a 
változtatások a saját szakmai helyzetére. »

Or. pt

Indokolás

Ez a pont azért fontos, mert felmerülhetnek különleges körülmények – mint például egy 
pénzügyi válság –, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a szülési szabadságát töltő nő 
helyzetét, és jogvesztéshez vezethetnek. Amennyiben a munkavállaló nem tanulmányozza a 
munkaadóval együttesen az átalakítás következményeit, az kedvezőtlenül befolyásolhatja 
szakmai helyzetét a vállalatnál.

Módosítás11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 3 bekezdés — b a pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk — 2 bekezdés  c a pont (új)
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A Bizottság szövege Módosítás

ba) a 2. cikk a következő ca) ponttal 
egészül ki):
ca) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalóknak előmeneteli kilátásaik 
érdekében joguk van kiegészítő képzéshez 
és oktatáshoz.

Or. pt

Indokolás

A cél annak megelőzése, hogy a nők az előmeneteli kilátásaikban történő visszalépések 
áldozatává váljanak amiatt, hogy gyermeket vállaltak; oly módon, hogy a munkáltató, a 
munkavállalóval folytatott párbeszédet követően köteles az oktatás és képzés területén 
megtenni a szükséges lépéseket, biztosítva a munkavállalóknak ,hogy megőrizzék az 
előmeneteli kilátásaikat.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk  3 bekezdés  b b pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk  2 bekezdés  c b pont (új)

A Bizottság szövege Módosítás

bb) a 2. cikk a következő cb) ponttal 
egészül ki):
cb) a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a szülési szabadság igénybevétele 
nem befolyásolja kedvezőtlenül a
munkavállaló nyugdíjjogosultságát.

Or. pt

Indokolás

Fontos, hogy a szülési szabadság alatt a munkavállalónak folyósított juttatások ne járjanak 
hátrányokkal a nyugdíjjogosultságot illetően. A tagállamoknak meg kell előzniük ennek a 
lehetőségét, és kompenzálniuk a lehetséges veszteségeket a nyugdíjjogosultság tekintetében.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk — 3 bekezdés — d pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk  5 bekezdés

A Bizottság szövege Módosítás

"5 a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók a 8. cikkben 
meghatározott a szülési szabadság ideje 
alatt vagy arról való visszatérésükkor 
munkaidejük és munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérhessék; a 
munkáltatókat pedig kötelezik arra, hogy –
figyelembe véve mind a munkáltató, mind
a munkavállaló igényeit – mérlegeljék e 
kérés teljesítésének lehetőségét.»

5 a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók a 8. cikkben 
meghatározott a szülési szabadság ideje 
alatt vagy arról való visszatérésükkor 
munkaidejük és munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérhessék; és hogy a 
munkáltatókat pedig kötelezzék arra, hogy 
– figyelembe véve mind a munkáltató, 
mind a munkavállaló igényeit –
mérlegeljék e kérés teljesítésének
lehetőségét. Ilyen jellegű kéréssel a 
szülőtárs, a szülési szabadságot igénybe 
vevő munkavállaló házastársa vagy 
élettársa is fordulhat a munkaadóhoz, és 
azonos elbírálásban kell részesülnie.»

Or. pt

Justificação

A felelősség megosztásához fontos, hogy a munkavállaló szülői szabadságának lejártát 
követően a szülőtársnak, házastársnak vagy élettársnak lehetősége legyen kérvényezni az 
említett munkaidő és munkaidő-beosztás megfeleltetésére irányuló intézkedéseket.

Módosítás14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk — 2 a bekezdés (új)

Texto da Comissão Alteração

(2a) Az európai szociális partnereket a 
szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodás megvitatására hívja 
fel, olyan módon, hogy az mindkét 
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szülőnek lehetővé tegye, hogy 
gyermekvállalás esetén hozzájáruljon a 
munka és a magánélet egyensúlyának 
javításához.

Or. pt

Indokolás

A 92/85EGK tanácsi irányelvre irányuló módosító javaslat nem tér ki azokra az
intézkedésekre, amelyek szükségesek a szülési szabadság, valamint a szülési szabadság vége 
és a munkaerőpiacra való visszatérés közötti egyértelmű átmenet hatékony biztosításához,
ideértve például a gyermekfelügyeletet, az apasági szabadságot vagy a szülői szabadságot. 
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