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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на 
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0637),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 137, параграф 2 и 141, параграф 3 
от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията 
(C6-0340/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Заглавие на директивата

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки и за 
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работнички родилки или кърмачки въвеждане на мерки за подпомагане на 
работничките в съвместяването на 
техните професионални и семейни 
права и отговорности

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на директивата е възможно благодарение на обединеното 
правно основание, което включва член 141, параграф 3 от договора за ЕО. 
Едновременното третиране засилва посланието към бизнеса, че възпроизводството 
на хората засяга и мъжете, и жените.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. В Резолюцията на Съвета и на 
министрите на заетостта и 
социалната политика, заседаващи в 
рамките на Съвета, от 29 юни 2000 г., 
относно балансираното участие на 
мъжете и жените в професионалния 
и семейния живот1, държавите-
членки са насърчени да разгледат 
обхвата на съответните си правни 
системи, свързан с даване на 
индивидуално и непрехвърляемо право 
на работещите мъже на отпуск по 
бащинство, като в същото време се 
запазят техните трудови права.
__________
1 OВ С 218, 31.07.2000, стр. 6.

Or. pt

Обосновка
В Резолюцията на Съвета и на министрите на заетостта и социалната политика от 
29 юни 2000 г., държавите-членки са насърчени да разгледат обхвата на 
съответните си правни системи, свързан с даване на индивидуално и непрехвърляемо 
право на работещите мъже на отпуск по бащинство, като в същото време се 
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запазят техните трудови права. По-голямата част от държавите-членки реагираха 
позитивно.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б. В заключенията на Съвета 
"Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребители" от 
декември 2007 г. относно 
балансираното участие на мъжете и 
жените в професионалния живот, в  
растежа и в социалното единство, 
Съветът призна, че мерките, 
позволяващи съвместяване на 
професионалния живот със семейния 
и личния живот, са основни за 
гарантиране на равенството между 
мъжете и жените на пазара на 
труда.

Or. pt

Обосновка
Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13в. За постигане на истинско 
равенство между мъжете и жените, 
от основно значение е мъжете да 
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имат право на задължителен отпуск 
по бащинство при равностойни 
условия на тези, отнасящи се до 
отпуска по майчинство, освен що се 
отнася до продължителността, така 
че постепенно да се създадат 
необходимите условия за равностойно 
участие на мъжете и жените в 
професионалната дейност и в 
семейния живот.

Or. pt

Обосновка
Има възможност да се придаде задължителен характер на отпуска по бащинство, 
така че мъжете да не са подложени на социален натиск да се откажат от него. По 
този начин ще се даде сигнал на пазара на труда, че мъжете също трябва  
задължително да отсъстват от тяхното работно място, защото имат деца и 
следователно икономическата дейност трябва да бъде организирана по начин, при 
който да се взема предвид човешкото възпроизвеждане, което е не само от 
първостепенна социална значимост, но е също така право и задължение на мъжете, 
както и на жените.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1) Съображение 14 се заменя със 
следния текст:
"като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките-
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко от двадесет последователни 
седмици преди и/или след раждането, 
като задължителният срок на отпуска 
по майчинство да е най-малко осем
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седмици след [...] раждането";

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се предвиди достатъчно дълъг отпуск по майчинство, за да се 
позволи на жените, които желаят да кърмят детето, да могат да го правят в добри 
условия. В тази връзка се отбелязва, че Световната здравна организация препоръчва 
изключително кърмене през първите шест месеца от живота на детето (A55/15).

Двадесет седмици са подходящ срок, който да позволи на жените да се възстановят 
от раждането, да ги насърчи към кърмене и да им помогне да създадат солидна 
връзка с детето. Един по-дълъг срок би могъл да се отрази на връщането на жените 
на пазара на труда.

Минималният отпуск след раждане трябва също да се удължи, с цел да се насърчат 
жените да кърмят възможно най-дълго.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка -1 a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1а) Съображение 17 се заменя със 
следния текст:
"като има предвид, наред с това, че 
разпоредбите, уреждащи отпуска по 
майчинство, няма да послужат за 
други цели, освен ако не се 
придружават със запазване на всички 
права, произтичащи от трудовия 
договор, и/или право на равностойно 
пълно обезщетение";

Or. fr

Обосновка

Жените трябва да могат да бъдат обезщетени на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.
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Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка -1 б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 1  параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. В член 1 се добавя следният 
параграф 1а:

"1а. Настоящата директива също 
така има за цел да подобри условията 
за оставане или връщане на пазара на 
труда на бременните работнички и 
работничките родилки и да осигури 
по-добро съвместяване и 
професионалния, личния и семейния 
живот."

Or. en

Обосновка

Тъй като към правното основание на предложението беше добавен член 141 от 
Договора за ЕО, новата точка има за цел да разшири обхвата на директивата и 
позволява да се включат такива въпроси като гъвкаво работно време и отпуск по 
бащинство.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 в (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Член 2 се заменя със следното:

"Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:
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а) "бременна работничка" е тази 
бременна работничка, включително 
домашна помощница, която 
уведомява работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;

б) "работничка родилка" е тази 
работничка, включително домашна 
помощница, която по смисъла на 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика, 
наскоро е родила и уведомява 
работодателя си за своето състояние, 
в съответствие с това 
законодателство и/или практика;

в) "работничка кърмачка" е тази 
работничка, включително домашна 
помощница, която по смисъла на 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика е 
кърмачка и уведомява работодателя 
си за своето състояние, в съответствие 
с това законодателство и/или 
практика."

Or. en

Обосновка
Рамковата директива за здравето и безопасността изключва домашни помощници. 
Докладчикът обаче счита, че домашните помощници следва изрично да се включат в 
закрилата на майчинството.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 г (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1г. Член 3 се заменя със следното:



PE418.151v01-00 12/34 PR\760965BG.doc

BG

"Член 3

Насоки

1. Комисията, след консултации с 
държавите-членки и подпомагана от 
Консултативния комитет по 
безопасност, хигиена и опазване на 
здравето на работното място, 
разработва насоки за оценяването на 
химически, физически и биологични 
агенти и промишлени процеси, които 
се считат за вредни за 
репродуктивното здраве на 
работниците и работничките и по 
отношение на безопасността и 
здравето на работничките по смисъла 
на член 2. Тези насоки се 
преразглеждат и от 2012 г. се 
актуализират най-малко на всеки пет 
години. 

Насоките, упоменати в първата 
алинея, включват също движения и 
работни положения, психическа и 
физическа умора и други видове 
физически и психически стрес, 
свързани с труда, полаган от 
работничките по смисъла на член 2.

2. Целта на насоките, посочени в 
параграф 1, е да послужат за основа 
на оценката, посочена в член 4, 
параграф1.

За тази цел, държавите-членки 
предоставят тези насоки на 
вниманието на всички работодатели 
и всички работници и работнички 
и/или техни представители, както и 
на социалните партньори в 
съответната държава-членка."

Or. en

Обосновка
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Важно е насоките да се актуализират с най-новите разработки и знание. Освен това 
рискове във връзка със здравето и безопасността съществуват и за мъжете, и за 
жените, и следва да се отчитат по-общо, тъй като са важни още преди момента на 
зачеването.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 д (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. Член 4 се заменя със следното:

"Член 4

Оценяване, информация и 
консултиране

1. В оценяването на риска, 
провеждано съгласно Директива 
89/391/ЕИО, работодателят включва 
оценка на репродуктивния риск за 
работниците и работничките.

2. За всички дейности, които могат да 
породят специфичен риск, свързан с 
излагане под въздействие на рискови 
фактори, процеси или условия на 
труд, чийто неизчерпателен списък се 
съдържа в приложение I, 
работодателят, пряко или чрез 
службите за защита и превантивни 
мерки, упоменати в член 7 от 
Директива 89/391/ЕИО, оценява 
характера, степента и 
продължителността на излагане в 
съответното предприятие и/или 
организация спрямо работничките по 
смисъла на член 2 и спрямо тези, за 
които е вероятно да се окажат в 
състояние, посочено в член 2, с цел:

- да се оцени всеки риск за 
безопасността или здравето и всеки 
възможен ефект върху бременността 
или кърменето на работничките по 
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смисъла на член 2 и на тези, за които 
е вероятно да се окажат в състояние, 
посочено в член 2,

- да се реши какви мерки да се 
предприемат.

3. Без да се засягат разпоредбите на
член 10 от Директива 89/391/ЕИО, 
работничките по смисъла на член 2 и 
тези, за които е вероятно да се окажат 
в състояние, посочено в член 2, в 
съответното предприятие и/или 
организация и/или техните 
представители и съответните 
социални партньори се уведомяват за 
резултатите от оценката съгласно 
параграф 1 и за всички мерки, които 
следва да се предприемат за 
осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд.

4. Предприемат се подходящи мерки, 
за да се гарантира, че работничките 
и/или техните представители в 
съответното предприятие или 
организация могат да наблюдават 
прилагането на настоящата 
директива, по-специално по 
отношение на определените от 
работодателя мерки, посочени в 
параграф 2, без да се засягат 
отговорностите на работодателя за 
определяне на тези мерки.

5. Консултирането и участието на 
работнички и/или техни 
представители във връзка с 
въпросите, включени в настоящата 
директива, се извършва съобразно 
член 11 от Директива 89/391/ЕИО.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се насърчи превантивен подход, гарантиращ правилна 
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оценка на риска на всяко работно място, на което служителите са жени и мъже в 
репродуктивна възраст. Както мъжете, така и жените могат да бъдат засегнати, 
преди оплождането, от причинители на генетични мутации и аномалии, които водят 
до стерилитет и хромозомни деформации и смущения, но най-неблагоприятните 
ефекти са върху ембриона. Параграфи 4 и 5 се добавят, защото във всички други 
директиви за здравето и безопасността съществуват членове относно 
информирането и консултирането на работници и техни представители.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 е (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. Член 5 се изменя, както следва:

а) Параграф 2 се заменя със следния 
текст:

"2. Ако регулирането на условията на 
труд и/или работно време не е 
технически и/или обективно 
възможно, [...] работодателят 
предприема необходимите мерки за 
преместване на съответната 
работничка на друга работа."

б) Параграф 3 се заменя със следния 
текст:

"3. Ако преместването ѝ на друга 
работа не е технически и/или 
обективно възможно, [...] на 
съответната работничка се полага 
отпуск, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика за 
целия период, необходим за защита на 
нейната безопасност и здраве."

Or. en

Обосновка
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Настоящата формулировка на точки 2 и 3 дава прекалено голяма възможност на 
работодателите да оспорват, че не могат да адаптират работното място или да 
предложат алтернативна работа. Със заличаването на фразата "или не може 
аргументирано да се изиска с надлежно приведени основания" работещите жени са 
по-защитени, тъй като работодателят има по-малко основания да твърди, че 
предлагането на алтернативи не е изпълнимо технически или по обективни причини.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1- ж. Създава се следният член 7a:
"Член 7а
Извънредни часове
1. Бременните работнички, както и 
работниците или работничките с 
деца на възраст под 12 месеца не са 
задължени да работят извънредни 
часове.
2. Работничките, които кърмят не са 
задължени да работят извънредни 
часове по време на периода на 
кърмене, ако тяхното здраве или  
здравето на детето не позволява 
това.

Or. pt

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че жените и мъжете трябва да имат право на 
благосклонно отношение що се отнася до извънредните часове на работа и 
препоръчва добавянето на нова разпоредба, предвиждаща възможността 
работникът да откаже да работи извънредни часове, тъй като детето е на възраст 
под 12 месеца.
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Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка -1 з (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 ж. Създава се следният член:
"Член 8а
Отпуск по бащинство
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки работниците, 
които имат новородено дете да имат 
право на изцяло платен и 
непрехвърлим отпуск по бащинство 
от минимум четири поредни седмици, 
от които две задължителни, след 
раждането, осъществено от 
тяхната съпруга/партньорка."

Or. pt

Обосновка

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици
преди и/или след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 20 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се предвиди достатъчно дълъг отпуск по майчинство, за да се 
позволи на жените, които желаят да кърмят детето, да могат да го правят в добри 
условия. В тази връзка се отбелязва, че Световната здравна организация препоръчва 
изключително кърмене през първите шест месеца от живота на детето (A55/15).

Двадесет седмици са подходящ срок, който да позволи на жените да се възстановят 
от раждането, да ги насърчи към кърмене и да им помогне да създадат солидна 
връзка с детето. Един по-дълъг срок би могъл да се отрази на връщането на жените 
на пазара на труда.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
платен отпуск от най-малко осем 
седмици след раждането. Държавите-
членки приемат необходимите мерки за 
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гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

да гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането. Задължителният отпуск 
от осем седмици се прилага спрямо 
всички работнички, които са 
служители, самостоятелно заети, 
помагащи съпрузи, безработни, 
независимо от броя на изработените 
дни.

Or. fr

Обосновка

Основен принцип е, че всички европейски жени, които са пряко ангажирани с  
икономическа дейност се ползват от същия задължителен и платен отпуск по 
майчинство. Този подход позволява преодоляване на различията между жените с 
деца. Задължителният платен отпуск от шест седмици трябва също така да се 
прилага спрямо жени, които още не са на пазара на труда, но следват редовно или 
задочно обучение и които временно прекъсват обучението си, за да родят.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен 
платен отпуск в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания и при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете или когато майката е с 
увреждания. Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
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отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

Or. fr

Обосновка

Жените трябва да могат да бъдат обезщетени на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки. Благодарение на новите предизвикателства, 
пред които са изправени жените с увреждания в обществото, много жени с 
увреждания имат нужда от повече отпуск, за да свикнат и да се приспособят към 
новото положение и за да насърчат едно добро развитие на тяхното семейство.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не оказват 
въздействие върху продължителността 
на отпуска по майчинство.

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските поради болест или 
усложнения, произтичащи от 
бременност, не оказват въздействие 
върху продължителността на отпуска по 
майчинство.

Or. pt

Обосновка

Докладчикът счита, че отпуските поради болест или усложнения, произтичащи от 
бременност, не трябва да оказват въздействие върху продължителността на 
отпуска по майчинство. От основно значение е да се гарантира, че няма 
дискриминативни мерки, свързани с бременността на работничките и че те имат 
същите права като другите работнички.
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Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са надлежно изяснени в 
писмен вид, разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

Or. fr

Обосновка

Писменото изложение на мотивите, независимо от исканията на засегнатата 
работничка, трябва да е текуща практика при всички изтичащи договори или такива, 
които се прекратяват преди края на договорения срок на договора между 
работодателя и работника.

Изменение 19

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) Ако работничка, по смисъла на член 
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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, 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.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се положат максимални усилия, за да може връщането на работа да 
стане при най-добрите условия. Един срок по-дълъг от шест месеца е необходим, за да 
се даде възможност на работничката да се приспособи към една професионална 
среда на бързи промени и/или към промените, настъпили на работното й място по 
време на нейното отсъствие.

Писменото изложение на мотивите, независимо от исканията на засегнатата 
работничка, трябва да е текуща практика при всички изтичащи договори или такива, 
които се прекратяват преди края на договорения срок на договора между 
работодателя и работника.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 4 а (нова))

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците по 
време на отпуск по бащинство се 
ползват със същата защита от 
уволнение, упомената в настоящия 
член, като работничките по смисъла 
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на член 2.

Or. en

Обосновка

По време на отпуск по бащинство работниците имат право на същата защита от 
уволнение като бременните работнички и работничките родилки или кърмачки.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- а) Точка 1 се заменя със следния 
текст:

"1) В случаите, посочени в членове 5, 
6 и 7, на работничките по смисъла на 
член 2, трябва да бъдат осигурени 
права, произтичащи от трудовия
договор, включително запазване на 
трудовото възнаграждение и/или 
право на равностойно обезщетение, 
съгласно националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика;"

Or. fr

Обосновка

Жените трябва да могат да бъдат обезщетени на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.
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Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква -аа (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

- аа) Точка 2, буква б) се заменя със 
следния текст:

"б) запазване на трудовото 
възнаграждение и/или право на 
равностойно обезщетение на 
работничките, по смисъла на член 2;"

Or. fr

Обосновка

Жените трябва да могат да бъдат обезщетени на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 

обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за равностойно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от 80 % от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата на засегнатата работничка.
Държавите-членки могат да определят 
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основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата."

периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата."

Or. fr

Обосновка

Жените трябва да могат да бъдат обезщетени на ниво пълна заплата, за да не бъдат 
финансово наказани за това, че са майки.
80 % от последната месечна заплата или от средната месечна заплата е адекватен 
таван, който да гарантира, че семействата не са поставени в опасност от бедност и 
социална изолация, особено семействата с един родител.

Изменение 24

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, 
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. Работодателите са задължени 
да разгледат такива искания."

"5) Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
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. Работодателите са задължени 
да разгледат такива искания, като 
вземат предвид нуждите на двете 
страни, така че да се гарантира по-
добро съвместяване на 
професионалния, личния и семейния 
живот."

Or. fr
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Обосновка

С Лисабонската стратегия се появиха нови политически принципи по отношение на 
заетостта:  става въпрос за гъвкавата сигурност, за която бяха приет серия 
принципи през декември 2007 от Съвета на министрите по заетостта, социалната 
политика, здравеопазването и потребителите. Гъвкавата сигурност трябва именно 
да насърчи равенството между половете и да съдържа мерки, позволяващи 
съвместяването на професионални, семейния и личния живот. Следователно новото 
предложение за директива трябва да се позовава на нея.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 3 - буква г а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га). Добавя се следната точка 5а:

"5а. Държавите-членки насърчават 
работодателите да предприемат 
такива мерки, каквито са 
необходими, за реинтегриране и 
обучение на работничките, които се 
връщат на работа след отпуск по 
майчинство."

Or. en

Обосновка

След отпуск по майчинство връщането на работа е трудно за работничките. Трябва 
да се осигури подходяща подкрепа за обучение и въвеждане в работата.
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Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Създава се следният член:
"Член 11а
Освобождаване от работа за кърмене 
или изкуствено хранене
1. Майка, която кърми детето си има 
право на освобождаване от работа по 
време на кърменето.
2. При липса на кърмене и когато 
майката и бащата упражняват 
трудова дейност, единият или и 
двамата имат право на 
освобождаване от работа за хранене 
на детето до навършване на една 
година.
3. Ежедневното освобождаване от 
работа за кърмене или изкуствено 
хранене е разделено на два отделни 
периода с максимална 
продължителност от един час всеки, 
но не по-малко от 30 минути, освен 
ако не бъде договорен друг режим с 
работодателя.
4. В случай на раждане на повече от 
едно дете, предвиденото в предишния 
параграф освобождаване от работа се 
увеличава с 30 допълнителни минути 
за всяко допълнително дете. 
5. Ако майката или бащата са на 
непълно работно време, ежедневното 
освобождаване от работа за кърмене 
или изкуствено хранене се намалява 
пропорционално на работното време, 
но не може да бъде по-малко от 30 
минути.
6. В предвидения в предишния 
параграф случай, ежедневното 
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освобождаване от работа се договаря 
за период не по-дълъг от един час и 
където е приложимо, втори период с 
остатъчна продължителност, освен 
ако не бъде договорен друг режим с 
работодателя."

Or. pt

Обосновка

Като се има предвид, че СЗО препоръчва изключително кърмене през първите шест 
месеца от живота на детето (A55/15) и като се има предвид член 10 от Конвенция № 
183 на МОТ от 2000 г., според която майката трябва да има право на една или повече 
ежедневни паузи или на ежедневно намаляване на работното време за кърмене, 
докладчикът счита, че може да се предвиди право на намаляване на времето за 
работа за сметка на кърменето, без това да причини загуба на каквито и да било 
привилегии.

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член -12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Създава се следният член -12a:

Член -12а

Предотвратяване на 
дискриминацията

Държавите-членки насърчават 
работодателите, чрез колективни 
споразумения или практики, да 
предприемат ефективни мерки за 
предотвратяване на 
дискриминацията срещу жените по 
причина бременност, отпуск по 
майчинство или отпуск за 
осиновяване.

Равни възможности на половете
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Държавите-членки активно се 
съобразяват с целта за равенство 
между мъжете и жените при 
формулирането и прилагането на 
закони, разпоредби, административни 
уредби, политики и дейности в 
областите, посочени в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки пет години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки три години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 
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за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. В светлината на 
получената информация, този доклад 
включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. Той включва и 
оценка на въздействието, 
анализираща социалните и 
икономически последици, на равнище 
ЕС, на едно допълнително 
удължаване на срока на отпуска по 
майчинство. В светлината на 
получената информация, този доклад 
включва, ако е необходимо,
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е точно да се оценят разходите и ползите от едно съществено 
удължаване на срока на отпуска по майчинство, както за жените, така и за 
обществото. За да се способства кърменето, трябва именно да се позволи 
реализиране на икономии на ниво разходи за здравеопазване и да има позитивно 
въздействие върху околната среда и покупателната способност на домакинствата.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Предложението на Комисията за изменение на Директива 92/85/ЕИО има за цел да 
гарантира по-добро равнище на здравето и безопасността на бременните работнички, 
работничките родилки или кърмачки. Тази законодателна инициатива, която образува 
част от „пакета за равновесие между професионалния и личния живот“ на Комисията, е 
една от мерките, насочени към насърчаване на равенство между половете на пазара на 
труда. 

Преразглеждането на Директива 92/85/ЕИО се подкрепя, макар че предложената от 
Комисията промяна на текста не отговаря на желаното, както от гледна точка на 
намаляване на неравенствата между мъжете и жените на пазара на труда, така и по 
отношение на активното насърчаване на равновесие между професионалния и личния 
живот; основният недостатък се изразява в липсата на насърчаване на родителски 
грижи, основани на споделена отговорност.

Добавянето на член 141 от Договора за ЕО към правното основание в разглежданото в 
момента предложение – така предложението придобива комбинирано правно 
основание, състоящо се от член 137, параграф 2, който урежда закрилата на здравето и 
безопасността на работниците, и член 141, параграф 3 от ДЕО, отнасящ се за 
насърчаването на равни възможности за мъжете и жените – допринася за по-добра 
балансираност на директивата от концептуална гледна точка. По-широкото правно 
основание в допълнение може да включи разпоредби за закрила на майките и бащите, 
чиито роли са с първостепенна социална значимост.

Измененията, направени в предложението, се отнасят конкретно до по-голяма 
минимална продължителност на отпуска по майчинство, който е увеличен от 14 на 18 
седмици; принципа, че обезщетението, изплащано на работничка в отпуск по 
майчинство, следва да е равно на нейната пълна работна заплата; безопасността на 
работното място и здравните изисквания; и до забраната на уволнението.

2. Родителски грижи, основани на споделена отговорност

Един от приоритетите, установени в социалния дневен ред на ЕС, е необходимостта от 
насърчаване на политики за подобряване на равновесието между професионалния и 
личния живот, и е насочен както към жените, така и към мъжете. По-добро равновесие 
между професионалния и личния живот е също една от шестте приоритетни области, 
установени в „Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006—2010 г.“.

В момента ЕС е изправен пред демографско предизвикателство, произтичащо от ниска 
раждаемост и растящ дял на по-възрастните хора. Подобряване на разпоредбите за 
насърчаване на равновесие между професионалния и личния живот представлява също 
така начин за справяне с намаляващото население.

Въпреки това, половите стереотипи в обществото се оказват дълготрайни и поради това 
водят до отказ на достъп до заетост и преди всичко до добри работни места при жените. 



PE418.151v01-00 32/34 PR\760965BG.doc

BG

Жените, за разлика от мъжете, все още са считани за тези, които носят основната 
отговорност за грижите за децата и другите членове на семейството; много често те са 
принудени да избират между майчинство и напредък в кариерата. В много случаи на 
тях се гледа като на „високорискови“ или „втора класа“ работници, или като на 
„ненужен товар“, като се има предвид вероятността да забременеят и да се възползват 
от правото си на отпуск по майчинство. Поради това е от жизненоважно значение 
новите разпоредби за отпуските да не отразяват, нито пък да засилват съществуващите 
в обществото стереотипи.

Майчинството и бащинството са основни права и са съществени за социалната 
стабилност. Директива 92/85/ЕИО следва да се преразгледа съобразно с това, в полза на 
работещите жени, чрез защитаване на ролите на майките и бащите, не на последно 
място посредством мерки за насърчаване на мъжете да поемат семейните отговорности.

Участието на родителите в живота на детето от самото му раждане е жизненоважно за 
здравословното, физическото, емоционалното и умственото му развитие. Именно 
затова законодателството на Общността също следва конкретно да урежда 
непрехвърлим платен отпуск по бащинство, който да се взема едновременно с отпуска 
по майчинство. Осиновяването също така следва да предполага право на отпуск, който 
следва да се раздели между двамата родители в семейството.

3. Продължителност на отпуска по майчинство

Предвид че 18-седмичен отпуск по майчинство вече се предоставя в много държави-
членки, четириседмичното увеличение (от сегашните 14 седмици до предложените 18 
седмици) представлява умерена промяна, която едва ли ще има голямо въздействие 
върху действащото законодателство на държавите-членки. Консултативният комитет за 
равни възможности на жените и мъжете препоръчва отпускът да се увеличи до 24 
седмици.

Според докладчика двадесет седмици са подходящ срок, който да позволи на жените да 
се възстановят от раждането, да ги насърчи към кърмене и да им помогне да създадат 
солидна връзка с детето. Един по-дълъг срок би могъл да се отрази на връщането на 
жените на пазара на труда.
Минималният отпуск след раждане трябва също да се удължи на 8 седмици, с цел да се 
насърчат жените да кърмят възможно най-дълго.
В действителност, предложението на Комисията не съдържа никакви разпоредби 
относно кърмачките. Имайки предвид препоръка A55/15 на СЗО, която подчертава 
важността на кърменето в първите месеци от живота на бебето, както и член 10 от 
Конвенция № 183 на МОТ от 2000 г., който препоръчва, че за да разполагат с време за 
кърмене, жените следва да имат право на една или повече почивки на ден или на 
съкратено работно време, докладчикът поддържа становището, че работното време 
следва да се намали с цел осигуряване на време за кърмене, без това да води до някаква 
загуба на привилегии.

4. Възнаграждение

Както е предвидено в предложението на Комисията, жените в отпуск по майчинство 
следва да получават пълна работна заплата, т.е. сума, равностойна на последната им 
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месечна работна заплата или на средната месечна заплата. Въпреки това, тази 
разпоредба няма задължителен характер:

Изплащането на пълна работна заплата през периода на отпуск е начин за гарантиране, 
че жените няма да бъдат ощетени във финансово отношение заради решението си да 
имат деца. Заплатата не може да бъде по-ниска от 80 % от последната месечна заплата 
или от средната месечна заплата. Това е адекватен таван, който да гарантира, че 
семействата не са поставени в опасност от бедност и социална изолация, особено 
семействата с един родител.

5. Забрана за уволнения

Промените, свързани със забраната за уволнения и с правата на работниците, като цяло 
са приветствани. Същите права следва да обхващат и бащите в отпуск по бащинство.

Съгласно предложението на Комисията, една работничка не може да бъде уволнена във 
времевия обхват от началото на бременността до шест месеца след края на отпуска по 
майчинство; последният период следва да се увеличи до една година, като се има 
предвид, че в много случаи жените трябва да се приспособят към нова работна среда, за 
което им е необходимо време.

Докладчикът подкрепя промените, направени в тази област, включително правото на 
работниците да се върнат на същата длъжност или на равностойна длъжност и да се 
възползват от евентуални подобрения, въведени в тяхно отсъствие. От друга страна, 
докладчикът застъпва становището, че ще бъдат необходими предпазни мерки с цел 
гарантиране, че „равностойната“ длъжност ще бъде по същество същата като 
предишната работа, както по отношение на получаваното възнаграждение, така и на 
извършваните задължения.

6. Гъвкави работни схеми

Докладчикът счита за важно работничките да имат правото да помолят своя 
работодател за промяна на работното време или формата на работата, след като се 
върнат от отпуск по майчинство. Работодателите следва да бъдат задължени не само да 
разглеждат такива молби, но също да ги уважават, когато са оправдани.

Бащите следва да разполагат със същото право, за да се насърчава споделяне на 
семейните отговорности между жените и мъжете. Фактът, че от тези разпоредби се 
възползват повече жени отколкото мъже, поражда липса на равновесие между 
половете, което води до неблагоприятни последици от гледна точка на работната среда 
на жените и тяхната икономическа зависимост.

Докладчикът счита за жизненоважно да се добави разпоредба, съгласно която 
бременните работнички и тези, които наскоро са родили или са кърмачки, заедно с 
бащите в отпуск по бащинство биха имали правото да отказват да работят извънредно.

7. Здраве и безопасност

Оценката на риска е в основата на това предложение. Въпреки това няма превантивни 
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мерки, насочени към премахване на всичките видове рискове за репродуктивността. 
Работодателите не следва да предприемат никакви стъпки, докато не бъдат уведомени, 
че дадена работничка е бременна, което обикновено се случва около седмата или 
осмата седмица. Въпреки това, рискът от деформация на плода е най-голям през 
първите няколко седмици след зачеването.

Както мъжете, така и жените могат да бъдат засегнати, преди оплождането, от 
причинители на генетични мутации и аномалии, които водят до стерилитет и 
хромозомни деформации и смущения, но най-неблагоприятните ефекти са върху 
ембриона.

Докладчикът счита това като причина за безпокойство и застъпва становището, че 
бременните работнички и тези, които наскоро са родили или са кърмачки, не могат да 
бъдат разглеждани отделно. От съществено значение е да се насърчи превантивен 
подход, гарантиращ правилна оценка на риска на всяко работно място, на което 
служителите са жени и мъже в репродуктивна възраст.

8. Оценка на въздействието

Докладчикът счита, че е необходимо точно да се оценят разходите и ползите от едно 
съществено удължаване на срока на отпуска по майчинство, както за жените, така и за 
обществото. За да се способства кърменето, трябва именно да се позволи реализиране 
на икономии на ниво разходи за здравеопазване и да има позитивно въздействие върху 
околната среда и покупателната способност на домакинствата.
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