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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog temelji na členih 137(2) in 141(3) Pogodbe ES. Čeprav direktiva 92/85/EGS temelji 
na členu 118a Pogodbe ES (zdaj člen 137) in je posebna direktiva v okviru direktive 
89/391/EGS o varnosti in zdravju, se kot pravna podlaga za ta predlog doda tudi člen 141 ES. 
Porodniški dopust je bistven za zaščito zdravja in varnosti nosečih delavk pred porodom in po 
njem. Zaščita pred odpustom ali diskriminacijo zaradi nosečnosti oziroma materinstva ter 
porodniško nadomestilo prispevata k zaščiti zdravja in varnosti žensk. Vendar so pravila o 
porodniškem dopustu, njegovem trajanju, nadomestilu ter pravicah in dolžnostih žensk, ki 
nastopijo porodniški dopust ali se vrnejo na delovno mesto, tesno povezana z izvajanjem 
načela enakih možnosti za ženske in moške, ki ga določa člen 141(3) Pogodbe. Zato je pravna 
podlaga kombinacija več členov.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve se je na podlagi svojih pristojnosti osredotočil 
predvsem na sledeče teme.

Delitev obveznosti
Izredno pomembno je, da si ženske in moški skrb za otroke delijo že od njihovega rojstva, 
moškim pa je treba tudi dati možnosti, da prevzamejo to nalogo. Sedanja direktiva ne 
omogoča vključitve očetovskega dopusta, zato Evropski parlament poudarja, da je potrebna 
tudi direktiva na tem področju, da bi bile zagotovljene enake možnosti in delitev obveznosti.
Da bo zagotovljena delitev obveznosti, bo treba ta predlog direktive obravnavati tudi na 
prihodnjih razpravah o direktivi o starševskem dopustu ter direktivi o enakem obravnavanju 
samozaposlenih delavk in delavcev. 

Delavske pravice nosečih delavk
V našem odboru smo prepričani, da bo predlog spremembe direktive 92/85/EGS okrepil 
delavske pravice nosečih delavk. 
Vendar menimo, da spremenjeno besedilo, ki bo vsebovalo le predloge sprememb Komisije, 
ne pa tudi Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter sprejete dopolnilne ukrepe socialnih 
partnerjev na evropski ravni, ne bo v celoti prispevalo k boljšem usklajevanju poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja ter ponovnem vključevanju žensk na trg dela.

Podaljšanje minimalnega obdobja porodniškega dopusta, ki vključuje tudi obvezni 
porodniški dopust
Odbor predlaga, da se minimalno obdobje porodniškega dopusta podaljša s 14 na 18 tednov, 
kar bi zajemalo tudi šest tednov obveznega porodniškega dopusta po porodu, da bi si lahko 
delavke po porodu opomogle.

Ocena učinka je pokazala, da se položaj nosečih delavk na trgu dela ne bo optimalno izboljšal 
samo s podaljšanjem porodniškega dopusta ter z vključitvijo obveznega obdobja po porodu. 
Podaljšanje porodniškega dopusta bo treba tudi združiti z drugimi ukrepi, na primer z 
učinkovitim dopustom za nego in varstvo otroka ali drugimi ukrepi (kot so zagotovitev 
storitev varstva otrok v skladu z zavezami, sprejetimi v sklopu ciljev iz Barcelone). Zato je 
sprememba predloga direktive 92/85/EGS zgolj prvi korak v pravi smeri.
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Zaščita poklicnih možnosti
V predlaganih spremembah direktive 92/85/EGS se navaja, da imajo delavke v smislu člena 2 
pravico, da se vrnejo na svoja delovna mesta ali enakovredna delovna mesta, kjer pogoji niso 
slabši, in pravico do izboljšanja delovnih pogojev, do katerih bi bile upravičene med svojo 
odsotnostjo (člen 2(3)(b)).
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve se s tem strinja, vendar je treba delavke zaščititi 
tudi tako, da se jim zagotovi izobraževanje in usposabljanje, da bi ohranile svoje poklicne 
možnosti. 
Delavke so odsotne z dela osemnajst tednov in v tem času se lahko izredno poslabšajo njihove 
poklicne možnosti. Da se to prepreči, jim je treba zagotoviti tudi možnosti usposabljanja in 
izobraževanja.

Pravice samozaposlenih delavk 
Čeprav predlog direktive ščiti samo pravice zaposlenih delavk z bojem proti diskriminaciji in 
zagotavljanjem enakih možnosti, bodo morale države članice zagotoviti, da bodo pravice iz te 
direktive veljale tudi za samozaposlene delavke.

Vloga socialnih partnerjev
Socialni partnerji na evropski ravni (Business Europe(UNICE), CEEP in ETUC) so 
14. decembra 1995 sklenili sporazum o starševskem dopustu, ki se izvaja z direktivo Sveta 
96/34/ES z dne 3. junija 1996. Ta direktiva določa minimalne pogoje glede starševskega 
dopusta kot pomembne dejavnike pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter 
spodbujanju enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk.
Ker predlogi sprememb direktive 92/85/EGS navajajo vrnitev delavk na delovno mesto 
(odstavki 2, 3, 4 in 5 člena 2), je treba posebno pozornost nameniti tudi razmeram, ki 
dejansko omogočajo ponovno vključitev delavk na trg dela. S tem je na primer povezana 
potreba po učinkovitem zagotavljanju storitev varstva otrok, da se jim zares omogoči vrnitev 
na njihovo delovno mesto.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. ob upoštevanju Direktive Sveta 
96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem 
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sporazumu o starševskem dopustu, 
sklenjenem med UNICE, CEEP in 
ETUC1. 
__________________________________
1UL L 145, 19.6.1996, str. 4.

Or. pt

Obrazložitev

Direktiva Sveta 96/34/ES, okvirni sporazum med BusinessEurope (UNICE), CEEP in ETUC o 
starševskem dopustu, je pomemben dodatek k predlogu spremembe direktive 92/85/EGS, saj 
določa minimalne zahteve za lažje usklajevanje poklicnih in starševskih obveznosti delavcev.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. ob upoštevanju ciljev iz sklepov 
Evropskega sveta v Barceloni 15. in 
16. marca 2002 o storitvah varstva otrok,

Or. pt

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2002 v Barceloni sklenil, da morajo države članice odpraviti ovire za 
vključevanje žensk na trg dela ter do leta 2010 zagotoviti storitve varstva za vsaj 90 % otrok v 
starosti od treh let do starosti obveznega šolanja ter za najmanj 33 % otrok v starosti do treh 
let, ki morajo biti enako dostopne v mestih in na podeželju. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. ob upoštevanju sporočila Komisije z 
dne 4. julija 2006 z naslovom Strategiji 
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EU o otrokovih pravicah naproti2;
_________________________________
2KOM(2006)0367.

Or. pt

Obrazložitev

To sporočilo opredeljuje pravice otrok kot prednostno nalogo EU, države članice pa poziva, 
da spoštujejo konvencijo Združenih narodov o pravicah otrok ter dodatne protokole kot tudi 
razvojne cilje tisočletja. Ob upoštevanju sedanje direktive to pomeni, da je treba vsem 
otrokom omogočiti hranjenje z materinim mlekom ter dostop do ustreznega in kakovostnega 
varstva v skladu z njihovimi razvojnimi potrebami. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6d. ob upoštevanju priporočila 
Mednarodne zdravstvene organizacije z 
dne 16. aprila 2002 v zvezi s svetovno 
strategijo za hranjenje dojenčkov in 
majhnih otrok (A55/15);

Or. pt

Obrazložitev

Mednarodna zdravstvena organizacija priporoča, da je treba otroka za zagotovitev njegovega 
optimalnega razvoja prvih šest mesecev življenja hraniti izključno z materinim mlekom.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. ob upoštevanju staranja prebivalstva 
v EU ter sporočila Komisije z naslovom 
Demografska prihodnost Evrope, kako 
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spremeniti izziv v priložnost1 je treba 
izpolniti vse pogoje za učinkovito zaščito 
materinstva. 
1KOM(2006)0571.

Or. pt

Obrazložitev

Glede na demografske spremembe in potrebo po večji rodnosti je treba zagotoviti pogoje za 
učinkovit materinski dopust.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če delavka doji, se lahko obdobje 
osemnajst tednov minimalnega 
porodniškega dopusta podaljša za šest 
tednov;

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s priporočilom Mednarodne zdravstvene organizacije A55/15 je treba otroka prvih 
šest mesecev življenja hraniti izključno z materinim mlekom. Zato se s tem členom doda še 
šest tednov.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 –  točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se uporablja tudi za 
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samozaposlene delavke, zato morajo 
države članice svojo zakonodajo ustrezno 
prilagoditi, da bi zagotovile enake delovne 
pravice, zlasti kar zadeva porodniški 
dopust.

Or. pt

Obrazložitev

Samozaposlenih delavk se ne sme obravnavati drugače in imeti morajo enake pravice kot 
zaposlene delavke.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 –  točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo varnost in zaščitijo 
zdravje nosečih delavk, zlasti z 
ergonomsko ureditvijo delovnega mesta in 
s prilagoditvijo delovnega časa (nočno 
delo in sprememba delovnega mesta) ter 
zmanjšanjem delovnega napora, pa tudi z 
večjo zaščito pred posebnimi škodljivimi 
povzročitelji bolezni in izpostavljenostjo 
ionizirajočemu sevanju.

Or. pt

Obrazložitev

Zaščita zdravja in varnosti nosečih delavk mora biti ena od prednostnih nalog te direktive.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je delavka iz člena 2 odpuščena v 
obdobju iz točke 1, mora delodajalec pisno 
navesti pravilno utemeljene razloge za njen 
odpust. V primeru odpusta v obdobju 
šestih mesecev po koncu porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), mora delodajalec na 
zahtevo zadevne delavke pisno navesti 
pravilno utemeljene razloge za njen odpust.

2. Če je delavka iz člena 2 odpuščena v 
obdobju iz točke 1, mora delodajalec pisno 
navesti pravilno utemeljene razloge za njen 
odpust. V primeru odpusta v obdobju 
dvanajstih mesecev po koncu 
porodniškega dopusta iz člena 8(1), mora 
delodajalec na zahtevo zadevne delavke 
pisno navesti pravilno utemeljene razloge 
za njen odpust.

Or. pt

Obrazložitev

Želi se zagotoviti, da delavke v obdobju 12 namesto 6 mesecev po vrnitvi s porodniškega 
dopusta niso odpuščene zato, ker so uveljavile pravico do porodniškega dopusta. Ker v prvih 
šestih mesecih po vrnitvi na delovno mesto delavka in delodajalec prilagodita delovni čas na 
nove razmere in po možnosti uvedeta dodatne spremembe v zvezi z delom, je treba zaščito 
pred odpustitvijo podaljšati na dvanajst mesecev.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – alinea b)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 2 – alinea c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„c) Pravica, da se delavke iz člena 2 vrnejo 
na svoja delovna mesta ali enakovredna 
delovna mesta, kjer pogoji niso slabši, in 
pravica do izboljšanj delovnih pogojev, do 
katerih bi bile upravičene med svojo 
odsotnostjo;“

„c) Pravica, da se delavke iz člena 2 vrnejo 
na svoja delovna mesta ali enakovredna 
delovna mesta, kjer pogoji niso slabši, in 
pravica do izboljšanj delovnih pogojev, do 
katerih bi bile upravičene med svojo 
odsotnostjo; v izjemnih primerih 
prestrukturiranja ali temeljite prenove 
proizvodnega procesa je treba vselej 
zagotoviti, da imajo delavke možnost 
pogovoriti se z delodajalcem o vplivu teh 
sprememb na njihov poklicni položaj;“
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Or. pt

Obrazložitev

Ta točka je pomembna, saj lahko položaj žensk v času porodniškega dopusta v posebnih 
razmerah (na primer v obdobju finančnih kriz) poslabša in zaradi tega izgubijo pravice, če z 
delodajalcem ne preučijo posledic prestrukturiranja, kar lahko ogrozi njihov položaj v 
podjetju.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – alinea b a) (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 2 – alinea c a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) v točki 2 se doda naslednja točka ca:
ca) Delavke v smislu člena 2 imajo 
pravico do izobraževanja in dodatnega 
usposabljanja, da bi utrdile svoje poklicne 
možnosti.

Or. pt

Obrazložitev

Da ženske, ki so matere, zaradi tega ne bi poklicno nazadovale, mora delodajalec (v 
posvetovanju z delavko) sprejeti ustrezne ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja, 
da ne bi izgubila svojih poklicnih možnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – alinea b b) (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 2 – alinea c b) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) v točki 2 se doda naslednja točka cb):
cb) Države članice morajo zagotoviti, da 
delavke zaradi porodniškega dopusta ne 
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zmanjšajo pokojninske pravice.

Or. pt

Obrazložitev

Porodniško nadomestilo ne sme povzročiti zmanjšanja pokojninskih pravic delavk. Države 
članice morajo to preprečiti in delavkam v nasprotnem primeru izplačati odškodnino za 
izgubljene pokojninske pravice.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – alinea d)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da delavke iz člena 
2 med porodniškim dopustom in po vrnitvi 
s porodniškega dopusta iz člena 8 lahko 
prosijo za spremembe urnika in oblik dela 
ter da bi morali biti delodajalci obvezani te 
prošnje obravnavati ter pri tem upoštevati 
svoje potrebe in potrebe delavk.“

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da delavke iz člena 
2 med porodniškim dopustom in po vrnitvi 
s porodniškega dopusta iz člena 8 lahko 
prosijo za spremembe urnika in oblik dela 
ter da bi morali biti delodajalci obvezani te 
prošnje obravnavati ter pri tem upoštevati 
svoje potrebe in potrebe delavk. To 
prošnjo lahko vloži tudi oče, zakonski ali 
življenjski partner oziroma partnerica 
delavke, ki uveljavlja pravice do 
porodniškega dopusta, in se jo obravnava 
enakopravno.“

Or. pt

Obrazložitev

Za delitev obveznosti je pomembno, da ima tudi oče, zakonec ali življenjski partner oziroma 
partnerica po koncu porodniškega dopusta delavke možnost, da zaprosi za prilagoditev 
delovnega časa in organizacije dela.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Socialne partnerje na evropski ravni 
se poziva k razpravi o okvirnem 
sporazumu o starševskem dopustu, da 
bosta lahko oba roditelja otroka 
prispevala k boljšem usklajevanju 
zasebnega in poklicnega življenja.

Or. pt

Obrazložitev

V predlogu spremembe direktive 92/85/EGS ni natančnih določb za učinkovito zagotovitev 
porodniškega dopusta niti za možnost prehoda med porodniškim dopustom in vrnitvijo na 
delovno mesto, na primer vrtec, očetovski dopust ali dopust za nego in varstvo otroka.
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