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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura doradcza
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0637),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0340/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2009),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Tytuł dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią oraz w 
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sprawie środków służących pomocy 
pracownikom w godzeniu praw i 
obowiązków zawodowych z prawami i 
obowiązkami rodzinnymi

Or. en

Uzasadnienie

Podstawa prawna łączona, obejmująca art. 141 ust. 3 Traktatu WE, pozwala na rozszerzenie 
zakresu dyrektywy. Takie globalne podejście umożliwia przekazanie silniejszego sygnału 
przedsiębiorstwom, gdyż posiadanie potomstwa dotyczy w równym stopniu mężczyzn, co 
kobiety.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13 a. W rezolucji Rady i ministrów 
zatrudnienia i polityki społecznej z 
posiedzenia Rady w dniu 29 czerwca 2000 
r. w sprawie zrównoważonego udziału 
kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i 
zawodowym1 państwa członkowskie 
zostały zachęcone do rozważenia zbadania 
zakresu, w jakim ich odpowiednie systemy 
prawne przyznają pracującym 
mężczyznom indywidualne i niezbywalne 
prawo do urlopu ojcowskiego, utrzymując 
jednocześnie ich prawa związane z 
zatrudnieniem.
__________
1 Dz.U. C 218 z 31.7.2000, s. 6.

Or. pt

Uzasadnienie

W rezolucji Rady i ministrów zatrudnienia i polityki społecznej z dnia 29 czerwca 2000 r. 
państwa członkowskie zostały zachęcone do zbadania zakresu, w jakim ich odpowiednie 
systemy prawne przyznają pracującym mężczyznom indywidualne i niezbywalne prawo do 
urlopu ojcowskiego, utrzymując jednocześnie ich prawa związane z zatrudnieniem. Większość 
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państw członkowskich zareagowała w sposób pozytywny. 

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13 b. We wnioskach z posiedzenia Rady 
ds. zatrudnienia, polityki społecznej, 
zdrowia i konsumentów w grudniu 2007 r. 
w sprawie zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn w życiu zawodowym, wzroście i 
spójności społecznej Rada uznaje, że 
środki umożliwiające godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym i 
prywatnym są kwestią kluczową dla 
zapewnienia równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy.

Or. pt

Uzasadnienie

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".

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13 c. Dla zapewnienia rzeczywistego 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
kluczową kwestią jest obowiązkowe 
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korzystanie z urlopu ojcowskiego przez 
mężczyzn na zasadach odpowiadających 
zasadom urlopu macierzyńskiego za 
wyjątkiem przepisów dotyczących 
długości, tak aby można było stopniowo 
tworzyć warunki konieczne dla 
zrównoważonego udziału kobiet i 
mężczyzn w działalności zawodowej i w 
życiu rodzinnym.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy nadać obowiązkowy charakter urlopowi ojcowskiemu, tak aby mężczyźni nie podlegali 
presji społecznej zniechęcającej ich do korzystania z tego uprawnienia. Ważne jest nadanie 
sygnału rynkowi pracy dla podkreślenia, że również mężczyźni muszą obowiązkowo opuścić 
swoje miejsce i stanowisko pracy kiedy mają dzieci oraz że działalność gospodarcza musi 
w związku z tym zostać zorganizowana w sposób uwzględniający posiadanie potomstwa, które 
jest nie tylko znaczącą wartością społeczną, lecz także prawem i odpowiedzialnością zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1) Punkt 14 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie::
„mając na uwadze, że ochrona zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i karmiących piersią 
wymaga zagwarantowania im prawa do 
urlopu macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej dwadzieścia nieprzerwanych 
tygodni, przyznawanego przed i/lub po 
porodzie oraz obowiązkowego co 
najmniej ośmiotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego po [...] porodzie;”

Or. fr



PR\760965PL.doc 9/33 PE418.151v01-00

PL

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1 a) punkt 17 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie:
„mając ponadto na uwadze, że przepisy 
dotyczące urlopu macierzyńskiego 
byłyby także bezcelowe, gdyby nie 
towarzyszyło im zachowanie wszystkich 
praw wynikających z umowy o pracę, 
zachowanie pełnego wynagrodzenia i [...] 
prawa do równoważnego zasiłku;”

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety powinny mieć możliwość otrzymania rekompensaty na poziomie pełnego 
wynagrodzenia, tak by nie ponosiły straty finansowej z powodu bycia matką.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1 b) W art. 1 ust. 1 dodaje się ustęp 1 a w 
następującym brzmieniu:
„1 a. Niniejsza dyrektywa ma również na 
celu ułatwienie pracownicom w ciąży lub 
pracownicom, które niedawno rodziły, 
pozostania na rynku pracy lub powrotu na 
rynek pracy oraz godzenia życia 
zawodowego z życiem prywatnym i 
rodzinnym.”

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając dołączenie art. 141 Traktatu WE do podstawy prawnej rozpatrywanego 
wniosku, dodany ustęp ma na celu rozszerzenie zakresu dyrektywy i pozwala na włączenie 
spraw takich jak elastyczne warunki pracy i urlop ojcowski.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1 c. Artykuł 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 2 
Definicje
Do celów  niniejszej dyrektywy stosuje 
się  następujące definicje:
a) „pracownica w ciąży”: każda 
pracownica w ciąży, w tym pracownica 



PR\760965PL.doc 11/33 PE418.151v01-00

PL

domowa, która informuje pracodawcę o 
swoim stanie zgodnie z ustawodawstwem 
i/lub praktyką krajową;
b) „pracownica, która niedawno 
rodziła”: każda pracownica, w tym
pracownica domowa, która niedawno 
rodziła w rozumieniu przepisów 
ustawodawstwa i/lub praktyk 
krajowych, która informuje pracodawcę 
o swoim stanie zgodnie z ww. 
ustawodawstwem i/lub praktyką;
c) „pracownica karmiąca piersią”: 
każda pracownica, w tym pracownica 
domowa, karmiąca piersią w rozumieniu 
przepisów ustawodawstwa i/lub praktyk 
krajowych, która informuje pracodawcę 
o swoim stanie zgodnie z ww. 
ustawodawstwem i/lub praktyką.”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wyklucza pracownice 
domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że ochrona macierzyństwa powinna wyraźnie 
obejmować tę kategorię pracownic. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1d (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 d. Artykuł 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 3
Wytyczne
1. W porozumieniu z państwami 
członkowskimi i przy współpracy 
Komitetu doradczego ds. ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w 
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miejscu pracy, Komisja opracuje 
wytyczne dotyczące określenia 
czynników chemicznych, fizycznych i 
biologicznych oraz procesów 
przemysłowych uznanych za 
niebezpieczne dla zdrowia 
reprodukcyjnego pracownic i 
pracowników i ich bezpieczeństwa w 
rozumieniu art. 2. Wytyczne te podlegają 
przeglądowi, a od 2012 r. aktualizacji co 
najmniej co pięć lat.
Wytyczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, odnoszą 
się również do wykonywanych przez 
pracownice ruchów, ich postawy, 
zmęczenia umysłowego i fizycznego oraz 
do innych rodzajów stresu fizycznego i 
umysłowego związanego z pracą 
wykonywaną w rozumieniu art. 2.
2. Celem wytycznych, o których mowa w 
ust. 1, jest stworzenie podstawy do oceny 
przewidzianej w art. 4 ust. 1.
W tym celu państwa członkowskie 
podadzą te wytyczne do wiadomości 
wszystkich pracodawców, pracowników i 
pracownic i/lub ich przedstawicieli, a 
także partnerów społecznych w danym 
państwie członkowskim.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest aktualizowanie wytycznych w zależności od rozwoju sytuacji i wiedzy. Ponadto 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa istnieje zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet 
i dlatego należy uwzględnić je w sposób bardziej ogólny, gdyż jest ono ważne nawet przed 
poczęciem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1e (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 e. Artykuł 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 4
Ocena, informacja i konsultacje
1. Do oceny ryzyka sporządzonej zgodnie z 
dyrektywą 89/391/EWG pracodawca 
załącza ocenę ryzyka dla zdrowia 
reprodukcyjnego pracowników i 
pracownic.
2. Do wszelkich czynności, gdzie 
występuje szczególne ryzyko narażenia 
na czynniki, procesy lub warunki pracy, 
których otwarta lista podana jest w 
załączniku I, pracodawca oceni 
charakter, stopień i czas trwania tego 
ryzyka w odniesieniu do pracowników w 
rozumieniu art. 2 i pracownic mogących 
znajdować się w jednej z sytuacji, których 
mowa w art. 2, w przedsiębiorstwie lub/i 
innej formie prowadzenia działalności 
gospodarczej, bezpośrednio lub poprzez 
działania ochronne i zapobiegawcze, o 
których mowa w art. 7 dyrektywy 
89/391/EWG, w celu:
- dokonania oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia oraz 
wpływu na ciążę lub karmienie piersią u 
pracownic w rozumieniu art. 2 oraz 
pracownic mogących znaleźć się w jednej 
z sytuacji, których mowa w art. 2,
- podjęcia decyzji co do środków, jakie 
należy podjąć.
3. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
10 dyrektywy 89/391/EWG, pracownice 
w rozumieniu art. 2 i pracownice 
mogące znaleźć się w jednej z sytuacji, o 
których mowa w art. 2, zatrudnione w 
ramach przedsiębiorstw i/lub innych 
form prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz /lub ich 
przedstawiciele, a także zainteresowani 
partnerzy społeczni, będą informowani o 
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wynikach oceny przewidzianej w ust. 1 
oraz o środkach podejmowanych w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy.
4. Opracowuje się odpowiednie środki dla 
zagwarantowania, że pracownicy i/lub ich 
przedstawiciele w ramach 
przedsiębiorstwa lub innych form 
prowadzenia działalności gospodarczej 
mogą nadzorować stosowanie niniejszej 
dyrektywy lub brać udział w jej 
stosowaniu, przede wszystkim jeżeli chodzi 
o środki określone przez pracodawcę, o 
których mowa w ust. 2, bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności pracodawcy za 
określenie tych środków.
5. Konsultacje z pracownikami i ich 
przedstawicielami oraz ich udział w 
związku ze sprawami wchodzącymi w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
odbywają się zgodnie z przepisami art. 11 
dyrektywy 89/391/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać do działań zapobiegawczych pozwalających na właściwą ocenę ryzyka 
w każdym miejscu pracy, w którym pracownikami są kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym. 
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być narażeni przed zapłodnieniem na działanie 
czynników mogących wywołać zmiany i anomalie genetyczne prowadzące do bezpłodności, 
wad rozwojowych i zaburzeń genetycznych, przy czym najpoważniejsze skutki zachodzą 
jednak w zarodku. Dodano ustępy 4 i 5, gdyż wszystkie pozostałe dyrektywy w sprawie 
zdrowia i bezpieczeństwa zawierają szczegółowe artykuły dotyczące informowania 
i konsultacji z pracownikami i ich przedstawicielami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1f (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1 f. W art.5 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli dostosowanie warunków i/lub 
czasu pracy pracownicy nie jest 
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne 
[...] pracodawca podejmie niezbędne 
środki, aby przenieść pracownicę do 
innej pracy.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli przeniesienie pracownicy do 
innej pracy nie jest techniczne i/lub 
obiektywnie wykonalne [...], pracownica 
otrzyma urlop zgodnie z przepisami 
krajowymi i/lub praktyką na cały okres 
niezbędny do ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie ust. 2 i 3 pozostawia zbyt dużą swobodę pracodawcom, którzy mogą 
twierdzić, że nie są w stanie dostosować miejsca pracy lub zapewnić inną pracę. Skreślenie 
słów „nie może być wymagane z należycie uzasadnionych powodów” przyczynia się do 
wzmocnienia ochrony zatrudnienia kobiet, gdyż coraz większą trudność sprawiać będzie 
pracodawcom twierdzenie, że zapewnienie innej pracy jest technicznie lub obiektywnie 
niemożliwe.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1- g. Po art. 7 dodaje się następujący 
artykuł 7 a:
„Artykuł 7 a
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Praca w godzinach nadliczbowych
1. Pracownice w ciąży oraz pracownicy 
lub pracownice posiadający dziecko, które 
nie ukończyło dwunastu miesięcy, nie są 
zobowiązani do pracy w godzinach 
nadliczbowych.
2. Pracownice karmiące dziecko piersią 
nie są zobowiązane do pracy w godzinach 
nadliczbowych w okresie karmienia 
piersią, jeżeli wymaga tego ich zdrowie 
lub zdrowie dziecka.”

Or. pt

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni jest zdania, że kobiety i mężczyźni muszą mieć prawo do korzystnego 
traktowania jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych i zaleca w związku z tym 
dodanie nowego przepisu przewidującego możliwość odmowy przez pracownika wykonania 
pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli dziecko nie ukończyło dwunastu miesięcy.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 h. Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:
„Artykuł 8 a
Urlop ojcowski
1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownikom, którzy niedawno zostali 
ojcami, uprawnienie do pełnopłatnego i 
niezbywalnego urlopu ojcowskiego 
trwającego co najmniej cztery 
nieprzerwane tygodnie (z których dwa są 
obowiązkowe) po porodzie 
małżonki/partnerki.”
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Or. pt

Uzasadnienie

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.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
20 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć wystarczająco długi okres trwania urlopu macierzyńskiego, aby 
umożliwić kobietom, które tego pragną, karmienie ich dziecka piersią w odpowiednich 
warunkach. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie 
piersią przez sześć pierwszych miesięcy życia dziecka (A55/15).

Dwadzieścia tygodni to korzystny okres, aby pomóc kobietom w dojściu do formy po porodzie, 
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zachęcić do karmienia piersią i umożliwić matce nawiązanie mocnej więzi z dzieckiem. 
Dłuższy okres mógłby niekorzystnie wpływać na powrót kobiet na rynek pracy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej ośmiotygodniowy,
obowiązkowy i płatny urlop po porodzie. 
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego. 
Obowiązkowy urlop ośmiotygodniowy ma
zastosowanie do wszystkich pracownic, 
bez względu na to, czy są zatrudnione, 
prowadzą działalność na własny 
rachunek, są małżonkami 
współpracującymi lub bezrobotnymi i 
niezależnie od liczby wcześniej 
przepracowanych dni.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawą kluczową jest, aby wszystkie Europejki bezpośrednio zaangażowane w działalność 
gospodarczą korzystały z tego samego, obowiązkowego i płatnego  urlopu macierzyńskiego. 
Podejście takie umożliwiłoby zniwelowanie dyskryminujących różnic między kobietami 
posiadającymi dziecko. Obowiązkowy i płatny sześciotygodniowy urlop powinien 
przysługiwać także kobietom, które nie znajdują się jeszcze na rynku pracy, lecz które 
uczestniczą w szkoleniu w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin i które zmuszone są 
chwilowo przerwać szkolenie na czas porodu.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego, pełnopłatnego urlopu w 
przypadku przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich lub 
w przypadku gdy matka jest osobą 
niepełnosprawną. Okres dodatkowego 
urlopu powinien być proporcjonalny i 
powinien pozwalać na zaspokojenie 
szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety powinny mieć możliwość otrzymania rekompensaty na poziomie pełnego 
wynagrodzenia, tak by nie ponosiły straty finansowej z powodu bycia matką. Wobec nowych 
wyzwań, na jakie napotykają kobiety niepełnosprawne w społeczeństwie, wiele 
niepełnosprawnych matek potrzebuje dłuższego urlopu, aby przyzwyczaić się i dostosować do 
nowej sytuacji oraz by sprzyjać odpowiedniemu rozwojowi życia rodzinnego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany z 
chorobą lub powikłaniami wynikającymi z 
ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany z 
chorobą lub powikłaniami wynikającymi z 
ciąży nie wpływa na okres trwania urlopu 
macierzyńskiego.
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na okres trwania urlopu macierzyńskiego.

Or. pt

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni uważa, że żaden urlop chorobowy związany z chorobą lub powikłaniami 
wynikającymi z ciąży nie może wpływać na długość urlopu macierzyńskiego. Należy 
postępować tak, aby nie podejmować jakichkolwiek środków dyskryminujących pracownice 
w ciąży oraz by korzystały one z tych samych praw, co pozostałe pracownice.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1) Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne i 
należycie określone na piśmie przyczyny 
niezwiązane z ich stanem, dopuszczone w 
przepisach krajowych lub praktyce oraz, w 
stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. fr

Uzasadnienie

Uzasadnienie powodów zwolnienia na piśmie, niezależnie od wniosku zainteresowanej 
pracownicy, powinno być zwyczajową praktyką w przypadku wszystkich umów, które 
wygasają lub które rozwiązuje się przed końcem okresu obowiązywania umowy, 
uzgodnionego na początku przez pracodawcę i pracownicę.
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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 
l’employée sont convenus au départ.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – punkt 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki umożliwiające 
pracownikom korzystanie w czasie urlopu 
ojcowskiego z ochrony przed zwolnieniem, 
którą przepisy niniejszego artykułu 
zapewniają pracownicom w rozumieniu 
art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W czasie urlopu ojcowskiego pracownik musi korzystać z tej samej ochrony przed 
zwolnieniem, z której korzystają pracownice w ciąży, pracownice, które niedawno rodziły i 
pracownice karmiące piersią.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera –a) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- a ) Punkt 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1) w przypadkach, o których mowa w 
art. 5-7, prawa pracownicze związane z 
umową o pracę, obejmujące utrzymanie 
płatności na jej podstawie i/lub prawa 
do równoważnych zasiłków, przysługują 
pracownicom w rozumieniu art. 2 
zgodnie z przepisami krajowymi i/lub 
praktyką;”

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety powinny mieć możliwość otrzymania rekompensaty na poziomie pełnego 
wynagrodzenia, tak by nie ponosiły straty finansowej z powodu bycia matką.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera –aa) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- a a) Punkt 2 lit. b) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„b) utrzymanie płatności i/lub prawa do 
równoważnych zasiłków pracownic w 
rozumieniu art. 2;”

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety powinny mieć możliwość otrzymywania rekompensaty na poziomie pełnego 
wynagrodzenia, tak by nie ponosiły straty finansowej z powodu bycia matką.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna granica 
nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice w 
rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za równoważny, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna granica 
nie może być niższa niż 80% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
danej pracownicy. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
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obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

wynagrodzenia miesięcznego.

Or. fr

Uzasadnienie
Kobiety powinny mieć możliwość otrzymywania rekompensaty na poziomie pełnego 
wynagrodzenia, tak by nie ponosiły straty finansowej z powodu bycia matką.

80% ostatniego wynagrodzenia miesięcznego lub średniego wynagrodzenia miesięcznego jest 
odpowiednią granicą, która zagwarantuje, że rodziny, a w szczególności rodziny z jednym 
rodzicem, nie będą zagrożone ubóstwem ani wykluczeniem społecznym

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować u 
pracodawcy o wprowadzenie zmian w 
swoich godzinach i sposobach organizacji 
pracy. Pracodawcy są zobowiązani do 
brania pod uwagę takich wniosków, 
uwzględniając potrzeby pracodawców i 
pracowników, aby zapewnić skuteczniejsze 
godzenie życia zawodowego, prywatnego i 
rodzinnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wraz ze strategią lizbońską pojawiły się nowe zasady polityczne w dziedzinie zatrudnienia: 
chodzi o tzw. „flexicurity”, w zakresie której rada ministrów ds. zatrudnienia, polityki 
społecznej, zdrowia i konsumentów przyjęła szereg zasad w grudniu 2007 r. Głównym 
zadaniem „flexicurity” jest promowanie równouprawnienia płci i wprowadzanie środków 
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umożliwiających godzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego. Nowy wniosek 
dotyczący dyrektywy powinien zatem odnosić się do „flexicurity”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) Dodaje się punkt 5 w następującym 
brzmieniu: 
5 a. Państwa członkowskie zachęcają 
pracodawców do udzielania – jeżeli 
zachodzi taka potrzeba – wsparcia w 
powrocie na rynek pracy i szkoleniu 
pracownicom, które podejmują 
działalność po urlopie macierzyńskim.”

Or. en

Uzasadnienie

Praacownice na urlopie macierzyńskim napotykają na trudności w powrocie do pracy. Należy 
zapewnić im odpowiednią pomoc w zakresie szkolenia i powrotu na rynek pracy.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 11 a
Urlop na czas karmienia piersią lub 
karmienia sztucznego
1. Matka, która karmi swoje dziecko 
piersią, ma z tego tytułu prawo do urlopu 
przez cały okres karmienia.
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2. Jeżeli kobieta nie karmi piersią, a oboje 
rodzice prowadzą działalność zawodową, 
jedno z nich lub obydwoje mają prawo do 
urlopu na okres karmienia sztucznego do 
czasu ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia.
3. Codzienna przerwa w pracy na 
karmienie piersią lub karmienie sztuczne 
jest podzielona na dwa różne okresy, przy 
czym każdy z nich nie może być krótszy 
niż trzydzieści minut, lecz nie może 
przekraczać jednej godziny, o ile w 
porozumieniu z pracodawcą nie 
wprowadzono innego systemu.
4. W przypadku porodu mnogiego przerwa 
w pracy, o której mowa w ust. 3, jest 
dłuższa o trzydzieści minut na każde z 
bliźniąt oprócz pierwszego.
5. Jeżeli ojciec lub matka pracuje w 
niepełnym wymiarze godzin, codzienna 
przerwa w pracy na karmienie piersią lub 
karmienie sztuczne jest skrócona 
proporcjonalnie do czasu pracy, lecz nie 
może być krótsza niż trzydzieści minut.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 
codzienna przerwa w pracy przyznawana 
jest na okres nie przekraczający jednej 
godziny i – w danym przypadku – na drugi 
pozostający okres, o ile w porozumieniu z 
pracodawcą nie wprowadzono innego 
systemu.

Or. pt

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią 
przez sześć pierwszych miesięcy życia dziecka (A55/15), a także ze względu na przepisy 
art. 10 konwencji nr 183 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2000 r., zgodnie z którymi 
matka musi mieć prawo do jednej lub kilku przerw w ciągu dnia lub do skrócenia dziennego 
czasu pracy na karmienie piersią, sprawozdawczyni uważa, że należy przewidzieć prawo do 
skrócenia czasu pracy na karmienie piersią, które nie będzie wiązać się ze stratą 
jakichkolwiek przywilejów.



PR\760965PL.doc 27/33 PE418.151v01-00

PL

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł -12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Dodaje się art.12 a w następującym 
brzmieniu:
„Artykuł 12 a
Zapobieganie dyskryminacji
Państwa członkowskie zachęcają 
pracodawców do podejmowania – w 
formie umów zbiorowych lub 
wprowadzania praktyk – skutecznych 
środków na rzecz unikania dyskryminacji 
wobec kobiet ze względu na ciążę, 
macierzyństwo lub urlop adopcyjny.
Uwzględnienie problematyki płci (tzw. 
„Gender Mainstreaming” )
Przy opracowywaniu i wprowadzaniu w 
życie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych, 
polityk i działań w dziedzinach 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie zdecydowanie 
uwzględniają cel, jakim jest 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn.”

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia [pięć lat po 
przyjęciu] r. i następnie raz na pięć lat
państwa członkowskie i krajowe organy ds. 
równości przekazują Komisji wszelkie 

1. Najpóźniej do dnia [pięć lat po 
przyjęciu] r. i następnie raz na trzy lata
państwa członkowskie i krajowe organy ds. 
równości przekazują Komisji wszelkie 
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informacje niezbędne do sporządzenia 
przez Komisję sprawozdania dotyczącego 
stosowania dyrektywy 92/85/EWG 
zmienionej niniejszą dyrektywą, 
przeznaczonego dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

informacje niezbędne do sporządzenia 
przez Komisję sprawozdania dotyczącego 
stosowania dyrektywy 92/85/EWG 
zmienionej niniejszą dyrektywą, 
przeznaczonego dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z zasadą 
uwzględniania problematyki płci 
sprawozdanie to zawiera, między innymi, 
ocenę wpływu podjętych środków na 
kobiety i mężczyzn. W świetle 
otrzymanych informacji sprawozdanie to 
zawiera, w razie potrzeby, propozycje 
zmian i uaktualnienia dyrektywy 
92/85/EWG zmienionej niniejszą 
dyrektywą.

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z zasadą 
uwzględniania problematyki płci 
sprawozdanie to zawiera, między innymi, 
ocenę wpływu podjętych środków na 
kobiety i mężczyzn. Zawiera również 
ocenę wpływu analizującą w skali Unii 
zarówno społeczne, jak i gospodarcze 
skutki dodatkowego wydłużenia okresu 
urlopu macierzyńskiego. W świetle 
otrzymanych informacji sprawozdanie to 
zawiera, w razie potrzeby, propozycje 
zmian i uaktualnienia dyrektywy 
92/85/EWG zmienionej niniejszą 
dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest dokonanie dokładnej oceny kosztów i korzyści zasadniczego wydłużenia okresu 
urlopu macierzyńskiego zarówno dla kobiet, jak i dla społeczeństwa. Ułatwiając karmienie 
piersią, można przede wszystkim umożliwić dokonanie oszczędności na poziomie wydatków 
na ochronę zdrowia oraz wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko naturalne i na siłę 
nabywczą gospodarstw domowych.
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UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 92/85/EWG ma zagwarantować pracownicom 
w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły oraz pracownicom karmiącym piersią 
poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ten wniosek legislacyjny, stanowiący 
część przygotowywanego przez Komisję „pakietu dotyczącego godzenia życia zawodowego 
i prywatnego”, jest jednym ze środków mających na celu promowanie równości płci na rynku 
pracy. 

Zmianę dyrektywy 92/85/EWG można poprzeć, pomimo że w zaproponowanym przez 
Komisję poprawionym tekście brakuje elementów pożądanych zarówno z punktu widzenia 
zmniejszenia nierówności między mężczyznami i kobietami na rynku pracy, jak i aktywnego 
promowania godzenia życia zawodowego i prywatnego. Główny niedostatek polega na tym, 
że nie zachęca się do rodzicielstwa opartego na dzieleniu się obowiązkami.

Dodanie art. 141 traktatu WE do podstawy prawnej obecnie rozważanego wniosku – w tej 
sytuacji podstawą prawną wniosku staje się połączenie art. 137 ust. 2, który przewiduje 
ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, oraz art. 141 ust. 3 TWE, dotyczącego 
promowania równych szans kobiet i mężczyzn – sprawia, że dyrektywa jest bardziej 
wyważona pod względem koncepcyjnym. Szersza podstawa prawna może także obejmować 
przepisy chroniące matki i ojców, ponieważ pełnią oni funkcje bardzo ważne pod względem 
społecznym. Zmiany wprowadzone przez wniosek dotyczą w szczególności:

przedłużenia minimalnego czasu trwania urlopu macierzyńskiego, który zostaje zwiększony z 
14 do 18 tygodni; zasady, zgodnie z którą otrzymywane w trakcie urlopu wynagrodzenie 
odpowiada w pełni wcześniejszym zarobkom kobiety; wymogów w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz zakazu zwolnienia z pracy.

2. Podział obowiązków rodzicielskich

Jednym z priorytetów określonych w agendzie społecznej UE jest konieczność promowania 
polityk ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego, adresowanych zarówno do 
kobiet, jak i do mężczyzn. Lepsze godzenie życia zawodowego i prywatnego jest także 
jednym z sześciu priorytetowych obszarów działania określonych w Planie działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na lata 2006–2010.

UE stoi obecnie wobec wyzwania demograficznego związanego z niskimi wskaźnikami 
urodzeń i rosnącą liczbą osób starszych. Lepsze przepisy promujące godzenie życia 
zawodowego i prywatnego to także sposób poradzenia sobie z problemem malejącej 
liczebności populacji.

Stereotypy związane z płcią okazują się jednak mocno zakorzenione i w konsekwencji 
uniemożliwiają kobietom dostęp do zatrudnienia, a przede wszystkim do dobrych miejsc 
pracy. Wciąż uważa się, że to przede wszystkim kobiety, a nie mężczyźni, mają obowiązek 
zajmować się dziećmi i innymi osobami na utrzymaniu; dość często kobiety muszą wybierać 



PR\760965PL.doc 31/33 PE418.151v01-00

PL

między macierzyństwem a karierą zawodową. W wielu przypadkach są uważane za 
pracowników „wysokiego ryzyka”, „drugiej kategorii” lub za „problem”, ponieważ istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że zajdą w ciążę i skorzystają z prawa do urlopu 
macierzyńskiego. Jest zatem sprawą zasadniczą, aby nowe ustalenia dotyczące urlopów 
przełamywały, a nie wzmacniały stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie.

Macierzyństwo i ojcostwo to prawa podstawowe, kluczowe dla stabilności społecznej. 
W związku z tym w dyrektywie 92/85/EWG należy wprowadzić zmiany korzystne dla kobiet 
oraz chroniące role matek i ojców, także dzięki środkom zachęcającym mężczyzn do 
przejmowania obowiązków rodzinnych.

Udział rodziców w życiu dziecka od samego początku jest niezwykle istotny dla jego 
zdrowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego. Właśnie dlatego 
w prawodawstwie wspólnotowym należy przewidzieć w szczególności niezbywalny, płatny 
urlop ojcowski, z którego ojciec korzysta w tym samym czasie, gdy matka korzysta z urlopu 
macierzyńskiego. Przysposobienie także powinno wiązać się z uprawnieniami do urlopu, 
którym partnerzy adoptujący dziecko powinni się dzielić.

3. Okres trwania urlopu macierzyńskiego

Mając na uwadze, że 18-tygodniowy urlop macierzyński jest już udzielany w wielu 
państwach członkowskich, to czterotygodniowe przedłużenie (z obecnych 14 tygodni do 
proponowanych 18) stanowi niewielką zmianę, która raczej nie będzie miała znaczącego 
wpływu na przepisy prawne obowiązujące w państwach członkowskich. Komitet Doradczy 
ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn zaleca przedłużenie urlopu do 24 tygodni.

Zdaniem sprawozdawczyni dwadzieścia tygodni to korzystny okres, aby pomóc kobietom 
w dojściu do formy po porodzie, zachęcić do karmienia piersią i umożliwić kobiecie 
nawiązanie mocnej więzi z dzieckiem. Dłuższy okres mógłby niekorzystnie wpływać na 
powrót kobiet na rynek pracy.

Najkrótszy okres urlopu po porodzie musi również zostać wydłużony do ośmiu tygodni, aby 
zachęcić kobiety do możliwie najdłuższego karmienia.

Wniosek Komisji nie zawiera tymczasem żadnych przepisów dotyczących karmienia piersią. 
Mając na względzie zalecenie WHO A55/15, w którym podkreśla się znaczenie karmienia 
dziecka piersią w pierwszych miesiącach jego życia, oraz art. 10 konwencji MOP nr 183 z 
2000 r., który zaleca, aby kobieta miała prawo do co najmniej jednej przerwy dziennie lub 
dziennego skrócenia czasu pracy na karmienie dziecka, sprawozdawczyni podkreśla, że 
skrócenie czasu pracy w związku z karmieniem piersią nie powinno pociągać za sobą utraty 
przywilejów.

4. Wynagrodzenie

Zgodnie z wnioskiem Komisji kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim powinny 
otrzymywać pełne wynagrodzenie, czyli kwotę równą ich ostatniemu miesięcznemu 
wynagrodzeniu lub średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Jednak przepis ten nie jest 
obowiązkowy.
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Wypłacanie pełnego wynagrodzenie przez okres urlopu gwarantuje, że kobiety nie znajdą się 
w gorszej sytuacji finansowej dlatego, że zdecydowały się zostać matkami. Wynagrodzenie 
nie może być niższe niż 80% ostatniego wynagrodzenia miesięcznego lub średniego 
wynagrodzenia miesięcznego. Jest to odpowiednia granica, która zagwarantuje, że rodziny, 
a w szczególności rodziny z jednym rodzicem, nie będą zagrożone ubóstwem 
ani wykluczeniem społecznym

5. Zakaz zwolnienia z pracy

Zmiany dotyczące zakazu zwolnienia z pracy i praw pracowniczych są generalnie mile 
widziane. Takie same uprawnienia należy przyznać ojcom przebywającym na urlopie 
ojcowskim.

Zgodnie z wnioskiem Komisji pracownicy nie można zwolnić w okresie od początku ciąży do 
upływu sześciu miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego; ten ostatni okres powinien 
zostać przedłużony do jednego roku, ponieważ w wielu przypadkach kobiety muszą się 
dostosować do nowej sytuacji w pracy i potrzebują na to czasu.

Sprawozdawczyni popiera zmiany wprowadzone w tej dziedzinie, w tym prawo pracownicy 
do powrotu do swojej pracy lub na równorzędne stanowisko oraz do korzystania z wszelkiej 
poprawy warunków pracy, do której byłaby ona uprawniona w trakcie swojej nieobecności. 
Z drugiej strony sprawozdawczyni jest jednak zdania, że konieczne będą zabezpieczenia 
gwarantujące, że stanowisko określone jako „równorzędne” będzie w zasadzie takie samo jak 
poprzednie, zarówno pod względem wypłacanego wynagrodzenia, jak i wykonywanych 
obowiązków.

6. Elastyczne sposoby organizacji pracy

Sprawozdawczyni uważa za istotne to, aby pracownica po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego miała prawo zwrócić się do pracodawcy o zmianę godzin pracy lub formy 
pracy. Pracodawcy będą mieli obowiązek nie tylko rozważyć takie prośby, lecz także 
zatwierdzić je, jeżeli będą one uzasadnione.

Takie samo prawo powinno dotyczyć ojców, aby zachęcać kobiety i mężczyzn do dzielenia 
się obowiązkami rodzinnymi. Fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn korzysta z tych przepisów, 
prowadzi do nierówności płci i powoduje negatywne konsekwencje w odniesieniu do sytuacji 
kobiet w pracy i ich zależności finansowej.

Sprawozdawczyni uważa za kluczowe dodanie przepisu, na mocy którego pracownice 
w ciąży i pracownice, które niedawno rodziły lub karmiły piersią, oraz ojcowie na urlopie 
ojcowskim, mieliby prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.

7. Zdrowie i bezpieczeństwo

Ocena ryzyka jest kluczowa dla przedmiotowego wniosku. Nie przewidziano w nim jednak 
środków zapobiegawczych służących likwidacji zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego. 
Pracodawcy nie mają obowiązku podejmować żadnych działań, dopóki nie zostaną 
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poinformowani o ciąży pracownicy, co zazwyczaj ma miejsce w siódmym albo w ósmym 
tygodniu. Jednakże ryzyko powstania wad rozwojowych płodu jest największe w ciągu 
pierwszych tygodni ciąży.

Mężczyźni i kobiety mogą być przed zapłodnieniem jednakowo narażeni na działanie 
czynników powodujących mutacje i zaburzenia genetyczne prowadzące do bezpłodności oraz 
do wad i aberracji liczby chromosomów; najpoważniejsze skutki dotykają jednak płodu.

Sprawozdawczyni uważa, że jest to powód do niepokoju i jest zdania, że nie można zajmować 
się oddzielnie pracownicami w ciąży oraz pracownicami, które niedawno rodziły lub karmią 
piersią. Konieczne jest promowanie podejścia opartego na profilaktyce, przewidującego ocenę 
ryzyka w każdym miejscu pracy, w którym pracują kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym.

8. Ocena skutków

Sprawozdawczyni uważa, iż konieczne jest dokonanie dokładnej oceny kosztów i korzyści 
zasadniczego wydłużenia okresu urlopu macierzyńskiego zarówno dla kobiet, jak i dla 
społeczeństwa. Ułatwiając karmienie piersią, można przede wszystkim umożliwić dokonanie 
oszczędności na poziomie wydatków na ochronę zdrowia oraz wywrzeć pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne i na siłę nabywczą gospodarstw domowych.
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