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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0637),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 137. cikkének (2) 
bekezdésére, és 141. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C6-0340/2008),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen
módosítani szándékozik a javaslatot, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Az irányelv címe

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a várandós, 
a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a várandós, 
a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések, valamint a munkavállalók 
munkahelyi, illetve családi jogainak és 
kötelezettségeinek összeegyeztethetőségét 
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előmozdító intézkedések bevezetéséről 
szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 141. cikkének (3) bekezdését is magában foglaló többszörös jogalap 
megengedi az irányelv hatályának kiterjesztését. Ez az átfogóbb megközelítés erősebb 
üzenetet intézne a vállalkozásokhoz abban az értelemben, hogy a gyermekvállalás nemcsak a 
nőket, hanem a férfiakat is érinti.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Tanács és a Tanácsban ülésező 
foglalkoztatási és szociálpolitikai 
miniszterek 2000. június 29-i, a nőknek és 
férfiaknak a családi életben és a munka 
világában való kiegyensúlyozott 
részvételéről szóló állásfoglalásában1 a 
tagállamokat annak megfontolására 
ösztönzik, hogy jogrendszereik 
biztosítsanak a dolgozó férfiaknak egyéni 
és nem átruházható apasági szabadságot, 
a foglalkoztatottsághoz fűződő jogaik 
fenntartása mellett.
__________
1 HL C 218., 2000.7.31., 6. o.

Or. pt

Indokolás

A Tanács és a Tanácsban ülésező foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszterek 2000. június 
29-i állásfoglalásában a tagállamokat annak megfontolására ösztönzik, hogy jogrendszereik 
biztosítsanak a dolgozó férfiaknak egyéni és nem átruházható apasági szabadságot, a 
foglalkoztatottsághoz fűződő jogaik fenntartása mellett. A legtöbb tagállam kedvezően ragált 
a felvetésre. 
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A nők és férfiak munkahelyi életben 
való kiegyensúlyozott részvételéről, 
valamint a növekedéshez és a társadalmi 
kohézióhoz való kiegyensúlyozott 
hozzájárulásáról 2007 decemberében 
tartott Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 
(EPSCO) következtetéseiben elismeri, 
hogy a munkahelyi, illetve a családi és 
magánélet összeegyeztethetőségét lehetővé 
tévő intézkedések alapvetően fontosak a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőség 
munkaerőpiacon való biztosításához.

Or. pt

Indokolás

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".

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) A férfiak és nők közötti tényleges 
esélyegyenlőséghez elengedhetetlen, hogy 
a férfiak jogosultak legyenek kötelező 
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apasági szabadságra a szülési 
szabadságéhoz hasonló feltételek mellett –
kivéve annak hossza tekintetében –, oly 
módon, hogy a férfiak és a nők 
munkahelyi és családi életben való 
kiegyensúlyozott részvételéhez szükséges 
feltételeket fokozatosan lehessen 
megteremteni.

Or. pt

Indokolás

Az apasági szabadságnak kötelező jelleget kell adni, hogy a férfiakat az esetleges társadalmi 
nyomás ne ösztönözhesse arra, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel. Jelezni kell a 
munkaerőpiacnak, hogy a férfiaknak is kötelezően szabadságot kell kivenniük, ha gyermekük 
születik, következésképp a gazdasági tevékenységet a gyermekvállalásra figyelemmel kell 
megszervezni, mivel az nemcsak kiemelkedő társadalmi érték, hanem a nőkhöz hasonlóan a 
férfiak számára is jogokkal és kötelezettségekkel jár.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
92/85/EGK irányelv
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1) A tizennegyedik preambulumbekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
„mivel a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi, hogy jogosultak 
legyenek a szülés előtt és/vagy után 
kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi 
a legalább nyolchetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően;”

Or. fr
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Indokolás

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. Á cet égard, notons que l’Organisation mondiale de la santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, 
encourager l'allaitement maternel et permettre à la mère d'établir une relation solide avec 
l'enfant. Un délai plus long pourrait affecter le retour des femmes sur le  marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé afin d’encourager les femmes à allaiter 
le plus longtemps possible.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1a) A tizenhetedik preambulumbekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
„mivel a szülési szabadsággal 
kapcsolatos rendelkezések is 
hatástalanok lennének a 
munkaszerződéssel kapcsolatos minden 
jog védelme, illetve a teljes díjazáshoz és 
az annak megfelelő ellátáshoz való 
jogosultság fenntartása nélkül;”

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nőket a teljes fizetésük viszonylatában kártalanítsák, 
hogy anyaságukért ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
92/85/EGK irányelv
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1b) Az 1. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ezen irányelv továbbá azt hivatott 
elősegíteni, hogy a várandós vagy 
gyermekágyas munkavállalók 
könnyebben maradhassanak a 
munkaerőpiacon, illetve könnyebben 
térjenek oda vissza, és munkahelyi 
életüket könnyebben össze tudják 
egyeztetni családi és magánéletükkel.”

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy vizsgált javaslat jogalapja kiegészült a Szerződés 141. cikkének (3) 
bekezdésével, a hozzáadott bekezdés az irányelv hatályának kiterjesztését szolgálja, és 
lehetővé teszi az olyan kérdések tárgyalását, mint a rugalmas munkakörülmények és az 
apasági szabadság.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1c) A 2. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
a) „várandós munkavállaló”: minden 
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várandós munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki 
munkáltatóját a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően tájékoztatja állapotáról;
b) „gyermekágyas munkavállaló”:
minden olyan munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat 
szerint gyermekágyas anyának minősül, 
és ezen állapotáról e jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;
c) „szoptató munkavállaló”: minden 
olyan munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat 
szerint szoptató anyának minősül, és 
ezen állapotáról e jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;”

Or. en

Indokolás

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv hatálya nem terjed ki a 
háztartási alkalmazottakra. Az előadó ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy különösen fontos lenne, 
hogy az anyaság védelme e munkavállalói kategóriára is vonatkozzon.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 d pont (új)
92/85/EGK irányelv
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d) A 3. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„3. cikk
Iránymutatások
(1) A Bizottság a tagállamokkal 
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konzultálva és a munkahelyi biztonsági, 
higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottság segítségével iránymutatásokat 
dolgoz ki a dolgozó férfiak és nők 
reproduktív egészsége és a 2. cikk szerinti 
munkavállalók biztonsága és egészsége 
szempontjából veszélyesnek tekintett 
vegyi, fizikai és biológiai anyagok és 
ipari eljárások értékeléséről. Ezen 
iránymutatásokat legalább ötévenként 
felülvizsgálatnak vetik alá, és 2012-től 
kezdődően legalább ötévente 
aktualizálják.
Az első albekezdésben említett 
iránymutatások vonatkoznak a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
által végzett munkával kapcsolatos 
mozgásra, testtartásra, mentális és 
fizikai fáradtságra, illetve a fizikai és 
mentális stressz egyéb fajtáira.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
iránymutatások célja, hogy alapul 
szolgáljanak a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett értékeléshez.
E célból a tagállamok ezen 
iránymutatásokról tájékoztatják
munkáltatóikat, férfi és női 
munkavállalóikat, és/vagy azok 
képviselőit, valamint a szociális 
partnereket.”

Or. en

Indokolás

Fontos naprakésszé tenni az iránymutatásokat a fejlemények és az ismeretek bővülése 
tükrében. Ezen felül e kockázatok nemcsak a nők egészségét és biztonságát veszélyeztetik, 
hanem a férfiakét is, ezért is kellene e kockázatokat tágabb értelemben figyelembe venni, 
annál is inkább, mivel már a fogamzás előtt is fejthetnek ki lényeges hatást.



PR\760965HU.doc 13/33 PE418.151v01-00

HU

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 e pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1) A 4. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„4. cikk
Értékelés, tájékoztatás és konzultáció
(1) A kockázatok 89/391/EGK irányelvnek 
megfelelő értékeléséhez a munkáltató 
értékelést nyújt be a férfi és női 
munkavállalók reproduktív egészségét 
veszélyeztető kockázatokról is.
(2) A munkáltató értékelést készít az I. 
mellékletben nem kimerítően felsorolt 
anyagoknak, eljárásoknak vagy 
munkakörülményeknek való kitettség 
különleges kockázatát valószínűleg 
magában foglaló tevékenységek esetében 
a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetően 
érintett munkavállalók expozíciójának 
jellegéről, mértékéről és időtartamáról 
az érintett vállalkozásban, illetve 
telephelyen, közvetlenül vagy a 
89/391/EGK irányelv 7. cikkében 
említett védő és megelőző szolgáltatások 
igénybevételével, annak érdekében, 
hogy:
- felmérje a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetően 
érintett munkavállalók biztonságát vagy 
egészségét veszélyeztető kockázatokat, 
valamint azok terhességre vagy 
szoptatásra gyakorolt esetleges 
következményeit,
- eldöntse, hogy milyen intézkedéseket 
kell hoznia.
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(3) A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének 
sérelme nélkül, a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat és a 
vállalkozásnál, illetve telephelyen a 2. 
cikkben említett helyzetek valamelyike 
által vélhetően érintett munkavállalókat 
és/vagy képviselőiket, valamint az érintett 
szociális partnereket tájékoztatni kell az 
(1) bekezdésben említett értékelés 
eredményeiről, illetve a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság érdekében 
meghozandó minden intézkedésről.
(4) Meghozzák a megfelelő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a munkavállalók 
és/vagy az érintett vállalatnál vagy 
intézménynél megbízott képviselőik 
ellenőrizni tudják ezen irányelv 
alkalmazását, illetve abban 
közreműködhessenek, különös tekintettel 
a munkáltató által meghozott, a (2) 
bekezdésben említett intézkedésekre, az 
ezen intézkedések meghozatala 
tekintetében a munkáltatóra háruló 
felelősség sérelme nélkül.
(5) A jelen irányelv alkalmazási körébe 
tartozó kérdésekről a munkavállalókkal 
és/vagy azok képviselőivel folytatott 
konzultáció, illetve a megoldások 
keresésébe való bevonásuk a 89/391/EGK 
irányelv 11. cikkének megfelelően 
történik.”

Or. en

Indokolás

Il est essentiel d'encourager une démarche préventive permettant d'évaluer correctement les 
risques sur tout lieu de travail où les employés sont des femmes et des hommes en âge de 
procréer. Tant les hommes que les femmes peuvent être exposés, avant la fécondation, à des 
facteurs susceptibles de provoquer des mutations et anomalies génétiques conduisant à la 
stérilité et à des malformations et aberrations chromosomiques, mais les effets les plus graves 
se produisent dans l'embryon. Les paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que 
toutes les autres directives relatives à la santé et à la sécurité comportent des articles 
spécifiques sur l'information et la consultation des travailleurs et de leurs représentants.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 f pont (új)
92/85/EGK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1f) Az 5. cikk a következőképpen 
módosul:
a) Az (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) Ha az ilyen munkavállaló 
munkafeltételeinek, illetve 
munkaidejének módosítása technikai 
vagy más objektív okból nem valósítható 
meg [...], a munkáltató megteszi a 
szükséges intézkedéseket e munkavállaló 
más munkakörbe helyezése érdekében.”
b) Az (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) Ha az ilyen munkavállaló más 
munkakörbe helyezése technikai, illetve 
más objektív okból nem valósítható meg 
[...], az érintett munkavállalónak a 
nemzeti jogszabályoknak, illetve 
gyakorlatnak megfelelően szabadságot 
kell biztosítani a biztonságának vagy 
egészségének védelméhez szükséges 
teljes időszakra.”

Or. en

Indokolás

A (2) és (3) bekezdés jelenlegi megfogalmazása túl sok teret hagy a munkáltatónak arra, hogy 
a munkafeltételek vagy a munkahely megváltoztatásának lehetetlenségére hivatkozzon. A 
„vagy kellően megalapozott indokok alapján ésszerűen nem követelhető meg” szakasz 
törlésével megerősíthető a nők foglalkoztatottságának védelme, mivel a munkáltató 
nehezebben tudja megindokolni, hogy technikai vagy más objektív okból nem tud más 
beosztást ajánlani.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 g pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g) Az irányelv a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
Túlórák
(1) A várandós, valamint a 12 hónaposnál 
fiatalabb gyermekkel rendelkező férfi 
vagy női munkavállalóktól nem 
követelhető meg a túlórázás.
(2) A szoptató munkavállalóktól a 
szoptatás időszakában nem követelhető 
meg a túlórázás, amennyiben az ő vagy 
gyermeke egészségi állapota ezt 
megkívánja.”

Or. pt

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a túlórák tekintetében a nőknek és férfiaknak joguk van a kedvező 
bánásmódhoz, ezért javasolja egy új rendelkezés beillesztését, amely lehetőséget ad a 
munkavállalónak arra, hogy visszautasítsa a túlórázást, amennyiben gyermeke 12 hónaposnál 
fiatalabb.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 h pont (új)
92/85/EGK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1h) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
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Apasági szabadság
(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
újszülött gyermekkel rendelkező férfi 
munkavállalók házastársuk/partnerük 
szülését követően jogosultak legyenek 
teljes mértékben fizetett és másra át nem 
ruházható, legalább négyhetes 
egybefüggő apasági szabadságra, 
amelyből két hetet kötelezően ki kell 
venniük.

Or. pt

Indokolás

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.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 20 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.
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Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de prévoir une durée de congé maternité suffisamment longue pour permettre 
aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes conditions. A cet 
égard, notons que l’Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, 
encourager l'allaitement maternel et permettre à la mère d'établir une relation solide avec 
l'enfant. Un délai plus long pourrait affecter le retour des femmes sur le marché du travail.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 8
hét kötelező fizetett szabadság, amelyet a 
gyermek születése után kell kiadni. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni. A nyolchetes kötelező 
szabadság minden munkavállalóra 
vonatkozik, függetlenül attól, hogy 
státusza szerint alkalmazott, egyéni 
vállalkozó, segítő házastárs vagy 
munkanélküli, és függetlenül a korábban 
teljesített munkanapok számától.

Or. fr
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Indokolás

Alapvetően fontos, hogy minden, a gazdasági tevékenységben aktívan részt vevő európai nőt 
ugyanaz a kötelező és fizetett szülési szabadság illesse meg. Ez a megközelítés lehetővé tenné 
a gyermekes nők közötti megkülönböztetés felszámolását. A hat hetes kötelező és fizetett 
szabadságot azokra a nőkre is ki kell terjeszteni, akik még nincsenek a munkaerőpiacon, de 
teljes vagy részidős képzésen vesznek részt és a szülés miatt kénytelenek felfüggeszteni a 
képzésben való részvételüket.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén, vagy 
amennyiben az anya fogyatékkal élő,
kiegészítő, teljes fizetéssel járó
szabadságot biztosítsanak. A kiegészítő 
szabadság időtartamának részarányosnak 
kell lennie és meg kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek.

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nőket a teljes fizetésük viszonylatában kártalanítsák, 
hogy anyaságuk miatt ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük. Tekintettel azokra az új 
kihívásokra, amelyekkel a fogyatékkal élő nők a társadalomban szembekerülnek, sok 
fogyatékkal élő anyának hosszabb időtartamú szabadságra van szüksége annak érdekében, 
hogy hozzászokjon és alkalmazkodjon új helyzetéhez, valamint erre van szükség a családi élet 
megfelelő alakulásának ösztönzése céljából is.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez kapcsolódó betegség, illetve 
komplikációk esetén igénybe vett 
betegszabadság által nem rövidül meg a 
szülési szabadság ideje.

Or. pt

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a terhességhez kapcsolódó betegség, illetve komplikációk esetén 
igénybe vett betegszabadság által nem rövidülhet meg a szülési szabadság ideje. 
Kulcsfontosságú, hogy terhességük miatt semmilyen megkülönböztető intézkedés ne sújtsa a 
női munkavállalókat, és ugyanolyan jogokban részesüljenek, mint a többi munkavállaló.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett, írásban megfelelően 
meghatározott, különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
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illetékes hatóság ehhez hozzájárult. illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. fr

Indokolás

A felmondás írásosos, az érintett munkavállaló kérésétől független indoklásának bevett 
gyakorlatnak kell lennie minden olyan szerződés esetében, amelynek időtartama lejár, vagy 
amelyet a munkáltató és a munkavállaló között létrejött eredeti megállapodás időtartamának 
lejárta előtt mondanak fel.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg 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 munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni.

Or. fr

Indokolás

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse de s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle dont l’employeur et 
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l’employée sont convenus au départ.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
férfi munkavállalók apasági szabadságuk 
időtartama alatt ugyanúgy részesüljenek a 
2. cikkben meghatározott női 
munkavállalók számára e cikk által 
biztosított elbocsátás elleni védelemben.

Or. en

Indokolás

Apasági szabadságuk alatt a férfi munkavállalók számára ugyanúgy biztosítani kell az 
elbocsátás elleni védelmet, mint a várandós, gyermekágyas vagy szoptató női munkavállalók 
számára.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – -a alpont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a ) A 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
"1) biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben 
említett esetekben a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalóknak a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, 
köztük a munkabér fenntartását és/vagy 
az azzal egyenértékű ellátáshoz való 
jogosultságukat, a nemzeti 
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jogszabályoknak, és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően;”

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nőket a teljes fizetésük viszonylatában kártalanítsák, 
hogy anyaságuk miatt ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a a) A 2. b) pont helyébe a következő 
pont lép:
„b) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók munkabérének 
fenntartását, illetve az azzal egyenértékű
ellátáshoz való jogosultságát;”

Or. fr

Indokolás

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nőket a teljes fizetésük viszonylatában kártalanítsák, 
hogy anyaságuk miatt ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c alpont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, 
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legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. cikkben 
meghatározott munkavállaló
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

ha legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb az érintett női
munkavállaló utolsó havi fizetése vagy 
havi átlagfizetése 80 százalékánál. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. fr

Indokolás
Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a nőket a teljes fizetésük viszonylatában kártalanítsák, 
hogy anyaságuk miatt ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük.

Az utolsó havi fizetés vagy havi átlagfizetés 80%-a megfelelő plafonérték, amely garantálja, 
hogy a családokat, és különösen a csonka családokat, ne fenyegesse a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés veszélye.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg 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. A 
munkáltatókat pedig a munka, a 
magánélet és családi élet jobb 
összeegyeztetése érdekében arra kötelezik, 
hogy – figyelembe véve mind a 
munkáltató, mind a munkavállaló igényeit 
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– mérlegeljék e kérés teljesítésének 
lehetőségét.

Or. fr

Indokolás

A lisszaboni stratégiával a foglalkoztatás terén új politikai alapelvek jelentek meg: 
nevezetesen a rugalmas biztonságról van szó, amellyel kapcsolatban 2007 decemberében a 
Tanácsban ülésező, a foglalkoztatásért, szociálpolitikáért, egészségügyért és a 
fogyasztóügyért felelős miniszterek egy sor alapelvet elfogadtak. A rugalmas biztonság 
különösen a nemek közti egyenlőséget hivatott előmozdítani, emellett olyan intézkedéseket kell 
tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik a munka, a családi élet és a magánélet 
összeegyeztetését. Ezért az irányelvre irányuló új javaslatnak utalnia kell erre az alapelvre.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – d a alpont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) A szöveg a következő 5a. ponttal 
egészül ki: 
5a) A tagállamok ösztönzik a 
munkáltatókat, hogy szükség esetén 
nyújtsanak visszailleszkedési és 
szakképzési támogatást azoknak a női 
munkavállalóknak, akik a szülési 
szabadságot követően újra munkába 
állnak.”

Or. en

Indokolás

A szülési szabadságon lévő munkavállalók számára nehéz ismét munkába állni. A 
szakképzésükre irányuló és a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésüket elősegítő, 
megfelelő segítségben kell őket részesíteni.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„11a. cikk
Munkavégzés alóli felmentés a szoptatás 
és mesterséges táplálás idejére
(1) A gyermekét szoptató anya a szoptatás 
idejére munkavégzés alóli felmentésre 
jogosult.
(2) Természetes szoptatás hiányában és 
amennyiben az anya és az apa egyaránt 
szakmai tevékenységet végez, egyikük 
vagy mindketten jogosult(ak) szoptatási 
célú munkaidő-kedvezményre, míg a 
gyermek el nem éri az egy éves kort.
(3) A szoptatást vagy mesterséges táplálást 
célzó munkaidő-kedvezmény két, 
egyenként egy órás, de harminc percnél 
semmiképpen nem rövidebb időszakra 
oszlik, hacsak a munkáltató és a 
munkavállaló másként meg nem 
állapodnak egymással.
(4) Ikrek születése esetén az előző 
bekezdésben említett munkaidő-
kedvezmény az első gyermeket leszámítva 
minden egyes gyermek esetében további 
harminc perccel megnövekszik.
(5) Ha az apa vagy az anya részidőben 
dolgozik, a szoptatást vagy mesterséges 
táplálást célzó munkaidő-kedvezmény a 
munkaidővel arányosan csökken, 
ugyanakkor nem lehet rövidebb harminc 
percnél.
(6) Az előző bekezdésben említett esetben 
a munkaidő-kedvezményt napi egy, egy 
óránál nem hosszabb időszakra 
biztosítják, adott esetben pedig egy 
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második, a fennmaradó időre jutó 
időszakra, hacsak a munkáltató és a 
munkavállaló másként meg nem 
állapodott egymással.”

Or. pt

Indokolás

Mivel az Egészségügyi Világszervezet ajánlása (A55/15) szerint a gyermeket életének első hat 
hónapjában kizárólag anyatejjel tanácsos táplálni, valamint tekintettel a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet 2000-ben elfogadott 183. egyezményének 10. cikkére, melynek 
értelmében a nőnek jogosultnak kell lennie arra, hogy naponta egy vagy több munkaszünetet 
tartson, illetve hogy a szoptatás érdekében csökkentett napi munkaidőben dolgozzon, az 
előadó úgy véli, hogy elő kell írni a napi munkaidő szoptatás céljából igénybe vehető 
csökkentésére irányuló jogot, anélkül, hogy ez a juttatások megvonását eredményezné.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
-12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szöveg az alábbi - 12a. cikkel 
egészül ki:
„- 12 a. cikk
A hátrányos megkülönböztetés megelőzése
A tagállamok kollektív szerződések vagy 
gyakorlatok útján arra ösztönzik a 
munkáltatókat, hogy tegyenek hatékony 
intézkedéseket a várandós állapot, az 
anyaság vagy az örökbefogadási 
szabadság miatti hátrányos 
megkülönböztetés ellen.
A nemek közti egyenlőség biztosítása 
(Gender Mainstreaming)
A tagállamok ténylegesen figyelembe 
veszik a férfiak és nők közötti egyenlőség 
célkitűzését az ezen irányelvben említett 
területekre vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések, politikák 
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és fellépések kialakítása és végrehajtása 
során.”

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb [öt 
évvel az elfogadást követően]-ig, azt 
követően pedig ötévenként tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan információról, 
amelyre a Bizottságnak szüksége van 
ahhoz, hogy az ezen irányelvvel módosított 
92/82/EK irányelv végrehajtásáról jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb [öt 
évvel az elfogadást követően]-ig, azt 
követően pedig háromévenként
tájékoztatják a Bizottságot minden olyan 
információról, amelyre a Bizottságnak 
szüksége van ahhoz, hogy az ezen 
irányelvvel módosított 92/82/EK irányelv 
végrehajtásáról jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jelentésében megfelelő 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentős nemkormányzati
szervezetek szempontjait. A nemek közti 
egyenlőség biztosítása elvének 
megfelelően ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. A kapott 
információk tükrében ez a jelentés szükség 
esetén magában foglalja az ezzel az 

(2) A Bizottság jelentésében megfelelő 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentős nem kormányzati
szervezetek szempontjait. A nemek közti 
egyenlőség biztosítása elvének 
megfelelően ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. Ezen kívül 
tartalmaz egy olyan hatástanulmányt is, 
amely a szülési szabadság további 
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irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat.

meghosszabbításának uniós szinten 
kifejtett társadalmi és gazdasági hatásait 
elemzi. A kapott információk tükrében ez a 
jelentés szükség esetén magában foglalja 
az ezzel az irányelvvel módosított 
92/85/EGK irányelv felülvizsgálatára és 
módosítására vonatkozó javaslatokat.

Or. fr

Indokolás

Szükséges a szülési szabadság jelentős meghosszabbításából eredő költségek és előnyök 
alapos kiértékelése mind a nők, mind a társadalom szempontjából. A szoptatás támogatása 
révén ez a lépés ugyanakkor lehetővé teszi az egészségügyi kiadások lefaragását, jótékony 
hatást gyakorolhat a környezetre, valamint növelheti a háztartások vásárlóerejét.
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (EB) 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatának célja a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók biztonságának és egészségének 
javítása. Ez a jogalkotási kezdeményezés, amely a munka és a családi élet összeegyeztetéséről 
szóló, európai bizottsági csomag részét képezi, egyike azoknak a kezdeményezéseknek, 
amelyek a nemek közötti munkaerő-piaci esélyegyenlőség javítását szorgalmazzák. 

A 92/85/EGK irányelv felülvizsgálatára annál is inkább szükség van, mert a Bizottság által 
javasolt átdolgozás is kívánnivalókat hagy maga után, mind a férfiak és nők között a 
munkaerőpiacon fennálló különbségek csökkentése, mind a családi és magánélet munkával 
történő aktív és kiegyensúlyozott összeegyeztetése tekintetében különösen azért, mert nem 
segíti elő a szülői feladatok megosztását.

A kettős jogalap, vagyis az irányelv eredeti jogalapjának (az EK-Szerződés 137. cikkének (2) 
bekezdése a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméről) a férfiak és nők 
közötti esélyegyenlőség előremozdításáról szóló 141. cikkel történő kibővítése teljesebb 
koncepcionális összhangot kölcsönöz az irányelvnek. Másfelől, a jogalap kiterjesztése 
lehetővé teszi az anyaság és az apaság mint kimagasló társadalmi értékek védelmére irányuló 
rendelkezések beillesztését.

Az e javaslat által bevezetett módosítások kifejezetten a szülési szabadság minimális 
időtartamának 14 hétről 18 hétre történő meghosszabbítását; a szabadság alatt járó fizetésnek 
a teljes fizetés szintjére történő emelését; az egészségre és a biztonságra vonatkozó 
munkahelyi követelmények bevezetését; valamint az elbocsátás tilalmát célozzák.

2. A szülői feladatok megosztása

Az EU szociális menetrendjének legfőbb célkitűzései között szerepel a családi és magánélet 
és a munka összeegyeztethetőségének könnyítését szolgáló politikák előmozdítása, úgy a nők, 
mint a férfiak esetében. Hasonlóképpen, a nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
ütemtervben (2006–2010) is a hat legfontosabb cselekvési terület között szerepel a munka, és 
a családi és magánélet összeegyeztethetőségének előmozdítása.

Az Európai Unió jelenleg demográfiai kihívással néz szembe, amelyet a születések alacsony 
száma és az idősek arányának növekedése jellemez. A családi élet és a munka közötti 
egyensúly megalapozását elősegítő rendelkezések javítása is a demográfiai hanyatlásra adott 
válasz egyik eleme lehet.

A nemekkel kapcsolatos sztereotípiák továbbra is jelen vannak a társadalomban és 
akadályozzák a nőket abban, hogy álláshoz, és különösen minőségi álláshoz jussanak. A 
férfiakkal ellentétben, a nőkre még mindig úgy tekintenek, mint akik elsődlegesen felelősek a 
gyermekek vagy más eltartottak gondozásáért, és gyakran szembesülnek azzal, hogy 
választaniuk kell az anyaság és a szakmai önmegvalósítás között. A nőket gyakran „magas 
kockázatú”, „másodlagos” vagy „nem kívánatos” munkavállalóknak tekintik, mivel nagy a 
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valószínűsége annak, hogy teherbe esnek és igénybe veszik a szülési szabadságot. Alapvető 
fontosságú tehát, hogy a szabadságok új formái ne tükrözzék, vagy erősítsék a társadalomban 
jelenlévő sztereotípiákat.

Az anyaság és az apaság alapvető jogok, a társadalmi egyensúly nélkülözhetetlen elemei. 
Kívánatos tehát, hogy a 92/85/EGK irányelv felülvizsgálata kedvező legyen a női 
munkavállaló számára, azáltal, hogy védi az anyaságot és az apaságot, nevezetesen olyan 
intézkedések révén, amelyek arra ösztönzik a férfiakat, hogy vállalják át a családdal járó 
felelősség egy részét.

Az apák részvétele a gyermekek életében az élet első hónapjaitól kezdve jelentős szerepet 
játszik a gyermek egészséges testi, lelki és pszichikai fejlődésében. Éppen ezért szükséges, 
hogy a közösségi szintű jogszabályozás előirányozzon egy fizetett, nem átruházható, önálló 
apasági szabadságot, amelyet a házastárs vehet igénybe a szülési szabadsággal egyidejűleg. 
Örökbefogadás esetén szintén biztosítani kellene az örökbefogadási szabadsághoz való jogot, 
amelyet a házaspár két tagja megoszthat egymás között.

3. A szülési szabadság időtartama

Tekintve, hogy a 18 hét időtartamú szülési szabadság sok tagállamban már valóság, annak 
négy héttel történő meghosszabbítása (a javasolt 18 hétre a jelenlegi 14-ről) igen szerény 
módosítás, amely valószínűleg csekély változtatásokat eredményez a különböző tagállamok 
jelenlegi szabályozásában. A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó 
bizottság a szülési szabadság 24 hétre történő meghosszabbítását javasolja.

Az előadó szerint 20 hét optimális volna, mivel elegendő időt hagy a nőknek a szülés 
kipihenésére, ösztönözné a szoptatást és lehetővé tenné, hogy az anya elmélyült kapcsolatot 
építsen ki gyermekével. Ennél hosszabb idő azonban már kedvezőtlenül befolyásolhatja a nők 
újbóli munkába állását.

A szülés utáni minimális szabadság időtartamát szintén 8 hétre kell növelni, arra ösztönözve a 
nőket, hogy a lehető leghosszabb ideig szoptassanak.

A Bizottság javaslata tulajdonképpen nem tartalmaz a szoptatásra vonatkozó rendelkezéseket. 
Tekintettel a WHO A55/15. sz. javaslatára a szoptatás fontosságáról az élet első hónapjaiban, 
tekintettel emellett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2000-ben felülvizsgált 183. 
egyezményének 10. cikkére, amely a szoptatás érdekében biztosítja a nők napi egy vagy több 
munkaszünethez, vagy a napi munkaidő csökkentéséhez való jogát, az előadó védelmébe 
veszi azt az alapelvet, amelynek értelmében elő kell írni a napi munkaidő szoptatás céljából 
igénybe vehető csökkentésére irányuló jogot, anélkül, hogy ez bármilyen hátrányos 
következménnyel járna.

4. Díjazás

Az EB a szülési szabadság idejére a havi fizetés száz százalékos kifizetését javasolja a 
legutolsó havi fizetés vagy a havi átlagkereset alapján. Ez a rendelkezés ugyanakkor nem 
jelent kötelezettséget.

A teljes munkabér kifizetése a szülési szabadság ideje alatt biztosítja, hogy a nők ne 
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szenvedjenek anyagi veszteséget amiatt, hogy gyermeket vállalnak. A fizetés nem lehet 
alacsonyabb az utolsó havi fizetés vagy havi átlagfizetés 80 százalékánál. Ez megfelelő 
plafonérték, amely garantálja, hogy a családokat, és különösen a csonka családokat, ne 
fenyegesse a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélye.

5. Az elbocsátás tilalma

Az elbocsátás tilalmával és a munkavállaló nők jogaival kapcsolatban javasolt módosítások 
általánosságban pozitívnak tűnnek. E jogokat az apákra is ki kell terjeszteni az apasági 
szabadság időtartama alatt.

A Bizottság javaslata megtiltja az elbocsátást a terhesség kezdetétől a szülési szabadság 
lejártát követő hat hónapig tartó időszakban, amely időszakot egy évre kell növelni, mivel sok 
esetben a munkavállaló nőnek új munkakörülményekhez kell alkalmazkodnia, amihez időre 
van szüksége.

Az előadó pozitívan értékeli az e területen bevezetett változtatásokat, beleértve azt a jogot, 
amely biztosítja, hogy a munkavállaló ugyanabba vagy egy azonos munkakörbe térhessen 
vissza, és részesüljön minden, a távolléte során a munkafeltételekben esetlegesen 
bekövetkezett javulásban. Következésképpen az előadó azon az állásponton van, hogy 
biztosítani kell azt, hogy az úgynevezett „azonos” munkakör valójában ugyanazt a szabadság 
előtti funkcionális tartalmat takarja mind a jövedelmet, mind pedig az elvégzendő feladatokat 
illetően.

6. Rugalmas munkaszervezés

Az előadó elismeri azon lehetőség bevezetésének fontosságát, hogy a munkavállaló nők a 
szülési szabadságról visszatérve a munkáltatótól munkaidejük és munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérjék. A munkáltató nem csupán köteles mérlegelni az erre irányuló 
kéréseket, hanem eleget kell tennie azoknak, amennyiben jogosnak bizonyulnak.

A szülői felelősség nők és férfiak közötti megosztása előmozdításának jegyében ezt a jogot az 
apára is ki kell terjeszteni. Az a tény, hogy inkább a nők azok, akik igénybe veszik ezeket a 
lehetőségeket, a nemek közötti egyensúly eltolódásához vezet, ami negatív 
következményekkel jár a nők munkahelyi megítélésének tekintetében és anyagi függőségük 
szempontjából is.

Az előadó ugyancsak fontosnak tartja egy olyan új rendelkezés megalkotását, amely megadja 
a lehetőséget arra, hogy a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállaló, valamint az 
apasági szabadságot igénybe vevő apa visszautasíthassa a túlmunkát.

7. Egészség és biztosítás

E javaslatban nagy szerepet játszik a kockázat értékelése. Nem határoz meg azonban 
semmilyen megelőző intézkedést, amely megszüntetne minden, a reprodukcióra veszélyt 
jelentő kockázati tényezőt. A rendelkezések nem kötelezik a munkáltatót, hogy bármiféle 
intézkedést vezessen be azelőtt, hogy tudomást szerezne a terhességről, amiről a munkavállaló 
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nő csak a terhesség hetedik vagy nyolcadik hete környékén tájékoztathatja. A magzati 
fejlődési rendellenességek viszont a fejlődés első heteiben alakulnak ki.

A meddőséget, fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai 
anomáliákért és módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a 
fogantatás előtt, és különösen hatnak a magzatra.

Az előadó aggodalmát fejezi ki ezzel kapcsolatban, és úgy véli, hogy a várandós, 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalókat nem elszigetelt esetként kellene kezelni. Fontos 
a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken.

8. Hatásvizsgálat

Az előadó szükségesnek tartja a szülési szabadság jelentős meghosszabbításából eredő 
költségek és előnyök alapos kiértékelését mind a nők, mind a társadalom szempontjából. A 
szoptatás támogatása révén ez a lépés ugyanakkor lehetővé teszi az egészségügyi kiadások 
lefaragását, jótékony hatást gyakorolhat a környezetre, valamint növelheti a háztartások 
vásárlóerejét.
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