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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek opiera się na art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3 Traktatu WE. Chociaż dyrektywa 
92/85/EWG opiera się na art. 118a traktatu WE (obecnie art. 137) i jest dyrektywą 
szczegółową w ramach dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dyrektywa 
89/391/EWG), do podstawy prawnej niniejszego wniosku dodano art. 141 TWE. Urlop 
macierzyński ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracownic 
ciężarnych i pracownic, które niedawno rodziły. Ochrona przed zwolnieniem lub 
dyskryminacją związanymi z ciążą lub macierzyństwem istotnie przyczynia się do ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa kobiet, podobnie jak wynagrodzenie w czasie urlopu 
macierzyńskiego. Jednak przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego, jego długości 
i przysługującego w jego trakcie wynagrodzenia oraz praw i obowiązków kobiet 
korzystających z urlopu macierzyńskiego i z niego powracających są także ściśle związane ze 
stosowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ustanowionej w art. 141 ust. 3
traktatu. W związku z powyższym połączono podstawy prawne, na których opiera się 
niniejszy wniosek.

W ramach swojego zakresu uprawnień Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwróciła 
szczególną uwagę na następujące kwestie:

Podział obowiązków
Jest niezwykle ważne, aby kobieta i mężczyzna wspólnie pełnili obowiązki związane 
z dziećmi od chwili ich urodzenia, i ważne jest również umożliwienie mężczyźnie 
wywiązanie się z tych obowiązków. Ponieważ obecna dyrektywa nie pozwala uwzględnić 
tutaj urlopu ojcowskiego, Parlament Europejski pragnie podkreślić, że jest konieczne, aby 
dyrektywa w tej dziedzinie chroniła równość szans i podział obowiązków.
Ponadto, aby zapewnić podział obowiązków, wniosek w sprawie dyrektywy powinien 
stanowić część przyszłej debaty na temat dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego oraz 
dyrektywy w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek.  

Prawa pracownic ciężarnych w dziedzinie zatrudnienia
Komisja Zatrudnienia jest przekonana, że wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG 
stanowić będzie wsparcie dla praw kobiet ciężarnych w dziedzinie zatrudnienia. 
Jednak jesteśmy przekonani, że bez poprawek proponowanych tutaj przez Komisję 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i bez dodatkowych środków przyjętych przez partnerów 
społecznych na szczeblu europejskim zmieniony tekst nie przyczyni się w pełni do 
skuteczniejszego pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, ani nie ułatwi 
kobietom powrotu na rynek pracy.

Przedłużenie minimalnego okresu urlopu macierzyńskiego obejmującego okres 
obowiązkowy
Komisja proponuje, aby przedłużyć minimalny okres urlopu macierzyńskiego, obejmujący 6-
tygodniowy obowiązkowy urlop po porodzie, z 14 do 18 tygodni, aby umożliwić 
pracownicom odzyskanie sił po porodzie.
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Badanie wpływu wykazuje, że przedłużenie urlopu macierzyńskiego i włączenie tego 
obowiązkowego okresu po porodzie nie spowodują same w sobie idealnych zmian w stosunku 
do sytuacji kobiet ciężarnych na rynku pracy. Należy to połączyć z innymi środkami, takimi 
jak rzeczywisty urlop ojcowski lub inne rozwiązania (np. ułatwienia w zakresie opieki nad 
dzieckiem zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach celów z Barcelony). Zmianę 
wniosku w sprawie dyrektywy 92/85/EWG należy uznać jedynie za pierwszy etap w tym 
kierunku. 

Ochrona perspektyw kariery
Proponowane zmiany do dyrektywy 92/85/EWG mówią o prawie pracownic w rozumieniu 
art. 2 do powrotu na swoje stanowisko pracy lub na równorzędne stanowisko na warunkach 
nie mniej dla nich korzystnych oraz do korzystania z wszelkiej poprawy warunków pracy, do 
której byłyby one uprawnione w trakcie swojej nieobecności (art. 2 ust. 3 lit. b).
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych podziela takie stanowisko, lecz uważa, że należy 
również zagwarantować ochronę pracownic zapewniając im niezbędne kształcenie 
i szkolenia, aby nie pozbawiać ich perspektyw kariery. 
Pracownice pozostają poza rynkiem pracy przez 18 tygodni, co może spowodować dużą 
utratę perspektyw kariery. Należy dokonać dodatkowych starań w zakresie szkolenia 
i kształcenia, tak aby pracownice nie straciły perspektywy kariery zawodowej, do której mają 
prawo.

Prawa pracownic prowadzących działalność na własny rachunek 
Pomimo że rozpatrywany wniosek w sprawie dyrektywy chroni tylko prawa pracownic 
najemnych, aby zwalczać dyskryminacje i zapewnić równe szanse, państwa członkowskie 
powinny zagwarantować kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek możliwość 
korzystania z takich samych praw, jak te przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Rola partnerów społecznych
Partnerzy społeczni na szczeblu europejskim (Business Europe (UNICE), CEEP i ETUC) 
zawarli w dniu 14 grudnia 1995 r. porozumienie w sprawie urlopu rodzicielskiego, wdrożone 
za pomocą dyrektywy Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. Dyrektywa ta ustanawia 
minimalne wymogi w zakresie urlopu rodzicielskiego jako ważnego środka godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego oraz promowania równych szans i równego traktowania mężczyzn 
i kobiet.
Ponieważ wnioski w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG mówią o powrocie pracownic 
do pracy (art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5), należy również zwrócić szczególną uwagę na okoliczności 
umożliwiające rzeczywisty powrót pracownic na rynek pracy. Kwestia ta wiąże się na 
przykład ze skutecznym zapewnieniem opieki nad dzieckiem, tak aby pracownice mogły 
rzeczywiście powrócić do pracy.
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POPRAWKI

Komisja Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego 
sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a) Uwzględniając dyrektywę Rady 
96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. 
w sprawie porozumienia ramowego 
dotyczącego urlopu rodzicielskiego, 
zawartego przez UNICE, CEEP oraz 
ETUC1. 
__________________________________
Dz.U. L 145 z 19. 6. 1996, s. 4.

Or. pt

Uzasadnienie

Dyrektywa Rady 96/34/WE jest porozumieniem ramowym między Business Europe (UNICE), 
CEEP oraz ETUC w sprawie urlopu rodzicielskiego i jest ważnym dodatkiem do wniosku 
w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG, ponieważ ustanawia ona minimalne wymogi 
mające na celu ułatwienie pracującym rodzicom pogodzenie obowiązków zawodowych 
i rodzicielskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 b) Uwzględniając cele wymienione we 
wnioskach z posiedzenia Rady 
Europejskiej w dniach 15 i 16 marca 
2002 r. w zakresie usług opieki 
przedszkolnej.
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Or. pt

Uzasadnienie

W marcu 2002 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie stwierdziła, że państwa 
członkowskie powinny usunąć przeszkody utrudniające kobietom uczestnictwo w rynku pracy 
i do 2010 r. przewidzieć miejsca w instytucjach opieki na dzieckiem dla co najmniej 90% 
dzieci poniżej trzeciego roku życia, które powinny mieć możliwość korzystania z opieki w 
takim stopniu w miastach, jak i na obszarach wiejskich. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 c) Uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 4 lipca 2006 r. pt. „W kierunku 
strategii UE na rzecz praw dziecka”2.
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Uzasadnienie

Komunikat uważa prawa dziecka za priorytet UE i zwraca się do państw członkowskich o 
przestrzeganie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka i jej protokołów
dodatkowych, a także milenijnych celów rozwoju. Biorąc pod uwagę niniejszą dyrektywę, 
oznacza to zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości żywienia się mlekiem matki, 
odpowiednią opiekę, dostosowaną do potrzeb rozwoju, oraz dostęp do odpowiedniej opieki 
wysokiej jakości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 d) Uwzględniając zalecenie Światowej
Organizacji Zdrowia z dnia 16 kwietnia 
2002 r. w sprawie globalnej strategii 
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żywienia niemowląt i małych dzieci 
(A55/15).

 Or. pt

Uzasadnienie

Według Światowej Organizacji Zdrowia, aby móc jak najlepiej rosnąć i rozwijać się, małe 
dziecko w pierwszych sześciu miesiącach życia należy karmić wyłącznie mlekiem matki.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13 a) Uwzględniając zjawisko starzenia się 
ludności w UE oraz komunikat Komisji pt. 
„Demograficzna przyszłość Europy –
przekształcić wyzwania w nowe 
możliwości”1 należy spełnić wszystkie 
warunki w celu rzeczywistej ochrony 
macierzyństwa. 
COM (2006) 0571.

Or. pt

Uzasadnienie

Mając na uwadze zmiany demograficzne i znaczenie posiadania większej liczby dzieci, należy 
zapewnić wszystkie warunki rzeczywistego urlopu macierzyńskiego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 — punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 bis. Jeżeli pracownica karmi dziecko 
piersią, maksymalny okres trwania urlopu 
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macierzyńskiego, wynoszący 18 tygodni, 
może zostać przedłużony o dodatkowych 6 
tygodni.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem A55/15 Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy życia małe dziecko należy karmić wyłącznie mlekiem matki. Dlatego w niniejszym 
artykule jest mowa o sześciu dodatkowych tygodniach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 — punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 bis. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do kobiet prowadzących 
działalność na własny rachunek, 
w związku z czym państwa członkowskie 
powinny dokonać niezbędnych 
dostosowań w przepisach prawnych, tak 
aby zagwarantować takie samo prawo 
pracy, w szczególności w odniesieniu do 
urlopu macierzyńskiego. 

Or. pt

Uzasadnienie

Nie należy traktować kobiet prowadzących działalność na własny rachunek w odrębny 
sposób, uniemożliwiając im korzystanie z takich samych praw, jakie przysługują 
pracownicom najemnym. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 — punkt 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 bis. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia
pracownic ciężarnych, w tym ergonomii 
w miejscu pracy, czasu pracy (praca 
nocna i zmiana stanowiska) oraz 
natężenia pracy, a także większej ochrony 
przed specyficznymi czynnikami 
zakaźnymi i promieniowaniem 
jonizującym.

Or. pt

Uzasadnienie

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracownic ciężarnych powinna być jednym z głównych 
celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 — punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie pracownicy, 
której to dotyczy, winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu dwunastu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie pracownicy, 
której to dotyczy, winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. pt
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że pracownica po powrocie do pracy nie zostanie 
zwolniona w okresie 12, a nie 6, miesięcy, dlatego, że skorzystała z prawa do urlopu 
macierzyńskiego. Mając na uwadze fakt, że podczas 6 pierwszych miesięcy pracownica 
i pracodawca dostosowują czas pracy do nowej sytuacji i ewentualnie wprowadzają nowe 
zmiany dotyczące organizacji pracy, zakaz zwalniania należy przedłużyć do 12 miesięcy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3 — akapit b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11  punkt 2  akapit c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 
do powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej 
nieobecności;”

„c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 
do powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności;
w wyjątkowych przypadkach, takich jak 
restrukturyzacja lub głęboka 
reorganizacja procesu produkcji, należy 
zawsze zapewnić pracownicy możliwość 
omówienia z pracodawcą wpływu tych 
zmian na jej sytuację zawodową;”

Or. pt

Uzasadnienie

Jest to ważny punkt, ponieważ w szczególnych okolicznościach (np. w przypadku kryzysu 
finansowego), które mogłyby zaszkodzić sytuacji kobiety znajdującej się na urlopie 
macierzyńskim i spowodować utratę pewnych praw, jeżeli nie rozpatrzy ona wraz 
z pracodawcą skutków restrukturyzacji, sytuacja zawodowa kobiety w przedsiębiorstwie 
mogłaby być zagrożona.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3 — akapit ba) (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 — punkt 2 — akapit ca) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) W punkcie 2 dodaje się lit. ca) 
w brzmieniu:
c a) Pracownice w rozumieniu art. 2 mają 
prawo do dodatkowego kształcenia 
i szkolenia, tak aby ugruntować ich 
perspektywy kariery.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapobieżenie cofnięciu z powodu macierzyństwa perspektyw kariery 
kobiet- matek. Pracodawca powinien (we współpracy z pracownicą) podjąć niezbędne 
działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, tak aby zapewnić pracownicom perspektywy 
kariery.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3 — akapit bb) (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 — punkt 2 — akapit cb) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b c) W punkcie 2 dodaje się lit. cb) 
w brzmieniu:
c b) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, aby korzystanie z urlopu 
macierzyńskiego nie odbywało się ze 
szkodą dla praw pracownic do emerytury.

Or. pt
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby świadczenia wypłacane na rzecz pracownic podczas okresu urlopu 
macierzyńskiego nie wpływały niekorzystnie na ich prawa do emerytury. Państwa 
członkowskie powinny zapobiec takiej możliwości i zrekompensować ewentualną utratę praw 
do emerytury.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3 — akapit d)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11  punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować o 
wprowadzenie zmian w swoich godzinach i 
sposobach organizacji pracy, i że 
pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników.”

„5. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników. 
Wniosek taki może złożyć również ojciec, 
małżonek, partner lub partnerka 
pracownicy korzystającej z urlopu
macierzyńskiego, i powinien on być 
rozpatrzony w taki sam sposób.”

Or. pt

Uzasadnienie
Aby wspólnie pełnić obowiązki, ważne jest, aby ojciec, małżonek, partner lub partnerka po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego mieli możliwość złożenia wniosku o zmianę godzin lub 
organizacji pracy.
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 — ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wzywa się partnerów społecznych na 
szczeblu europejskim do omówienia 
porozumienia ramowego w sprawie 
urlopu rodzicielskiego, tak aby oboje 
rodzice mogli przyczynić się do 
zwiększenia równowagi między życiem 
prywatnym a życie zawodowym 
w przypadku posiadania dziecka. 

Or. pt

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/85/EWG nie zawiera niezbędnych przepisów w celu 
rzeczywistego zagwarantowania urlopu macierzyńskiego i wyraźnego okresu przejściowego 
między końcem urlopu macierzyńskiego a powrotem na rynek pracy, jak opieka nad 
dzieckiem, urlop ojcowski lub urlop rodzicielski.
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