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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo 
dojčiacich pracovníčok
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0637),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 137 ods. 2 a článok 141 ods.3 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0340/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Názov smernice

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci tehotných pracovníčok a pracovníčok 
krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o 
zavedení opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
tehotných pracovníčok a pracovníčok 
krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok a opatrení zameraných na 
napomáhanie pracovníkov zosúladiť ich 
práva a povinnosti v pracovnom a 
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rodinnom živote

Or. en

Odôvodnenie

Kombinovaný právny základ zahŕňajúci článok 141 ods. 3 Zmluvy o ES umožňuje rozšíriť 
rozsah pôsobnosti tejto smernice. Tento globálny prístup umožňuje vyslať podnikom silnejší 
odkaz v tom zmysle, že roznožovanie ľudí sa týka nielen žien, ale aj mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. V uznesení Rady a ministrov práce a 
sociálnych vecí, ktorí sa zišli na zasadnutí 
Rady 29. júna 2000 so zameraním na 
vyváženú účasť mužov a žien na 
pracovnom a rodinnom živote1, sa členské 
štáty povzbudzujú, aby v rámci svojich 
právnych systémov hľadali možnosti 
uznania individuálneho a neprenosného 
nároku pre pracujúcich mužov na 
otcovskú dovolenku pri súčasnom 
zachovaní práv, ktoré sa týkajú ich 
zamestnania.
__________
1 Ú. v. ES C 218, 31.7.2000, s. 6.

Or. pt

Odôvodnenie

V uznesení Rady a ministrov práce a sociálnych vecí z 29. júna 2000 sa členské štáty 
povzbudzujú, aby v rámci svojich právnych systémov hľadali možnosti uznania individuálneho 
a neprenosného nároku pre pracujúcich mužov na otcovskú dovolenku pri súčasnom 
zachovaní práv, ktoré sa týkajú ich zamestnania. Väčšina členských štátov reagovala 
súhlasne. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13b. V záveroch Rady „Zamestnanosť, 
sociálna politika, zdravie a záležitosti 
týkajúce sa spotrebiteľa“ (EPSCO) z 
decembra 2007 o vyváženej účasti žien a 
mužov na pracovnom živote, 
hospodárskom raste a sociálnej súdržnosti 
Rada uznala, že opatrenia umožňujúce 
zosúladenie pracovného života s rodinným 
životom sú nevyhnutné na zabezpečenie 
rovnosti medzi mužmi a ženami na trhu 
práce.

Or. pt

Odôvodnenie

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".

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13c. S cieľom dosiahnuť skutočnú 
rovnosť medzi mužmi a ženami, je 
nevyhnutné, aby mali muži nárok na 
povinnú otcovskú dovolenku na základe 
rovnakých pravidiel, aké sa uplatňujú pri 
materskej dovolenke s výnimkou jej 
trvania tak, aby sa postupne mohli 
vytvárať podmienky potrebné k vyváženej 
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účasti mužov a žien na pracovnom a 
rodinnom živote.

Or. pt

Odôvodnenie

Je vhodné, aby otcovská dovolenka nadobudla povinný charakter, aby muži neboli 
vystavovaní sociálnemu tlaku na jej odmietnutie. Je vhodné vyslať pracovnému trhu signál, že 
aj muži musia v prípade, že majú deti, povinne nebyť prítomní na pracovisku a na pracovnom 
mieste a v dôsledku toho sa musí hospodárska činnosť organizovať tak, aby sa zohľadnilo 
rozmnožovanie ľudí, ktoré má nielen rozhodujúcu sociálnu hodnotu, ale je aj právom a 
zodpovednosťou žien, ako aj mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 92/85/EHS
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1) Štrnáste odôvodnenie sa nahrádza 
týmto textom:
„keďže tehotným pracovníčkam, 
pracovníčkam krátko po pôrode a 
dojčiacim pracovníčkam treba 
vzhľadom na ich zraniteľnosť 
poskytnúť právo na neprerušenú 
materskú dovolenku v trvaní najmenej 
dvadsiatich týždňov čerpanú pred 
pôrodom a/alebo po pôrode a povinnú 
materskú dovolenku v trvaní najmenej 
ôsmych týždňov čerpanú pred pôrodom 
a/alebo po pôrode;“

Or. fr

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Smernica 92/85/EHS
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1a) Sedemnáste odôvodnenie sa 
nahrádza týmto textom:
„keďže ustanovenie o materskej 
dovolenke by navyše nemalo nijaký 
zmysel, ak by ho nesprevádzalo 
zachovanie všetkých práv vyplývajúcich 
z pracovnej zmluvy vrátane práva na 
mzdu v plnej výške a/alebo nároku na 
rovnocennú dávku;“

Or. fr

Odôvodnenie

Ženám by sa mal poskytovať príspevok vo výške plnej mzdy, aby neboli finančne ukrátené z 
dôvodu, že sa stali matkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1b (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1b. K článku 1 sa dopĺňa tento odsek 
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1a. :
„1a. Cieľom tejto smernice je aj umožniť 
tehotným pracovníčkam a pracovníčkam 
krátko po pôrode, aby mali väčšiu 
možnosť zostať zapojené do pracovného 
trhu alebo sa do neho opätovne začleniť a 
zosúladiť svoj pracovný život so svojím 
súkromným a rodinným životom.“

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na začlenenie článku 141 Zmluvy o ES do právneho základu návrhu tejto smernice 
je cieľom doplneného odseku rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice, pričom umožňuje 
začleniť otázky týkajúce sa napríklad pružných pracovných podmienok a rodičovskej 
dovolenky.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1c (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1c. Článok 2 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 2 
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice:
a) tehotnou pracovníčkou sa rozumie 
tehotná pracovníčka vrátane pracovníčok 
v domácnosti, ktorá svojho 
zamestnávateľa informovala o svojom 
stave v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo 
vnútroštátnou praxou;
b) pracovníčkou krátko po pôrode sa 
rozumie pracovníčka vrátane 
pracovníčok v domácnosti, ktorá je 
krátko po pôrode v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a/alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o 



PR\760965SK.doc 11/31 PE418.151v01-00

SK

svojom stave informovala svojho 
zamestnávateľa v súlade s týmito 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou;
c) dojčiacou pracovníčkou sa rozumie 
pracovníčka vrátane pracovníčok v 
domácnosti, ktorá dojčí dieťa v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a/alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o 
svojom stave informovala svojho 
zamestnávateľa v súlade s týmito 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou.

Or. en

Odôvodnenie

Rámcová smernica o zdraví a bezpečnosti nezahŕňa pracovníčky v domácnosti. 
Spravodajkyňa sa však domnieva, že na túto kategóriu osôb by sa mala výslovne vzťahovať 
ochrana počas materstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1d (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1d. Článok 3 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 3
Usmernenia
1. Komisia po porade s členskými štátmi 
a v spolupráci s Poradným výborom pre 
bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia 
pri práci vypracuje usmernenia na 
hodnotenie chemických, fyzikálnych a 
biologických látok a výrobných 
procesov, ktoré sa považujú za rizikové 
pre reprodukčné zdravie pracujúcich 
mužov a žien a pre bezpečnosť alebo 
zdravie pracovníčok v zmysle článku 2. 
Tieto usmernenia sa prehodnocujú a od 
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roku 2012 aktualizujú aspoň raz za päť 
rokov.
Usmernenia uvedené v prvom 
pododseku sa vzťahujú aj na pohyby a 
držanie tela, duševnú a telesnú námahu 
a iné druhy telesného a duševného stresu 
spojeného s prácou vykonávanou 
pracovníčkami v zmysle článku 2.
2. Cieľom usmernení uvedených v 
odseku 1 je, aby slúžili ako základ pre 
hodnotenie uvedené v článku 4 ods. 1.
Na tento účel členské štáty oboznámia s 
uvedenými usmerneniami všetkých 
zamestnávateľov a všetkých pracovníkov 
a pracovníčky a/alebo ich zástupcov, ako 
aj sociálnych partnerov v príslušnom 
členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité aby sa usmernenia aktualizovali v súvislosti s vývojom situácie a poznatkov. 
Okrem iného existujú riziká týkajúce sa zdravia a bezpečnosti žien, ako aj mužov a z tohto 
dôvodu by sa mali zohľadňovať všeobecnejším spôsobom vzhľadom na ich význam už pred 
počatím.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1e (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1e. Článok 4 sa nahrádza týmto textom:
„Článok 4
Hodnotenie, informovanie a 
konzultovanie
1. S cieľom vyhodnotenia rizík, ktoré sa 
uskutočňuje v súlade so smernicou 89/391 
EHS, zamestnávateľ začlení vyhodnotenie 
rizík týkajúcich sa reprodukcie 
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pracovníkov a pracovníčok.
2. Pri všetkých činnostiach, ktoré môžu 
byť spojené so špecifickým rizikom 
vystavenia látkam a vplyvom, procesom 
alebo pracovným podmienkam, ktorých 
neúplný zoznam je uvedený v prílohe I, 
zamestnávateľ zhodnotí charakter, 
stupeň a trvanie takéhoto vystavenia 
pracovníčok v zmysle článku 2 a 
pracovníčok, ktoré by sa mohli ocitnúť v 
niektorej zo situácií uvedených v článku 2, 
v príslušnom podniku alebo závode, a to 
buď priamo, alebo prostredníctvom 
ochranných a preventívnych služieb 
uvedených v článku 7 smernice 
89/391/EHS s tým, aby:
- vyhodnotil všetky riziká pre 
bezpečnosť alebo zdravie a všetky 
možné účinky na tehotenstvo alebo 
dojčenie pracovníčok v zmysle článku 2 
a pracovníčok, ktoré by sa mohli ocitnúť v 
niektorej zo situácií uvedených v článku 2,
- rozhodol o tom, aké opatrenia treba 
prijať.
3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 
smernice 89/391/EHS, pracovníčky v 
zmysle článku 2 a pracovníčky, ktoré by 
sa v príslušnom podniku a/alebo závode 
mohli ocitnúť v niektorej zo situácií 
uvedených v článku 2, a/alebo ich 
zástupcovia, ako aj príslušný sociálni 
partneri musia byť informovaní o 
výsledkoch hodnotenia uvedeného v 
odseku 1 a o všetkých opatreniach, ktoré 
majú byť prijaté v súvislosti s ochranou 
zdravia a bezpečnosťou pri práci.
4. Prijatím vhodných opatrení sa 
zabezpečí, aby pracovníci a/alebo ich 
zástupcovia v príslušnom podniku alebo 
závode mohli dohliadať na uplatňovanie 
tejto smernice alebo zasiahnuť pri jej 
uplatňovaní, najmä čo sa týka opatrení 
prijatých zamestnávateľom, ktoré sú 
uvedené v odseku 2, bez toho, aby bola 
dotknutá zodpovednosť, ktorú nesie 
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zamestnávateľ za prijatie týchto opatrení.
5. Konzultovanie a účasť pracovníkov 
a/alebo ich zástupcov týkajúce sa otázok, 
ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, sa uskutočňujú v súlade s 
článkom 11 smernice 89/391/EHS.“

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa podporoval preventívny postup umožňujúci správne vyhodnotiť riziká 
na všetkých pracoviskách so zamestnancami alebo zamestnankyňami, ktorí sú v plodnom 
veku. Ak sú muži a ženy pred tým, ako dôjde k oplodneniu, vystavení faktorom, ktoré môžu 
spôsobiť genetické mutácie a anomálie, môže to viesť k neplodnosti, deformáciám a chybám 
na úrovni chromozómov, ale k najvážnejším dôsledkom dochádza na úrovni embria. Odseky 4 
a 5 boli pridané z toho dôvodu, že všetky ostatné smernice, ktoré sa týkajú zdravia a 
bezpečnosti, obsahujú články, ktoré sa osobitne týkajú informovania a konzultovania 
pracovníkova ich zástupcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1f (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1f. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 2 sa nahrádza takto:
"2. “Ak prispôsobenie pracovných 
podmienok a/alebo pracovného času nie 
je technicky a/alebo objektívne možné, 
zamestnávateľ prijme nevyhnutné 
opatrenia na prevedenie príslušnej 
pracovníčky na inú prácu.„
b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak zmena pracovného zaradenia nie 
je technicky a/alebo objektívne možná, 
danej pracovníčke sa v súlade 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo vnútroštátnou praxou poskytne 
dovolenka na celé obdobie potrebné na 
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ochranu jej bezpečnosti alebo zdravia.“

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie odsekov 2 a 3 ponecháva zamestnávateľom príliš široký priestor, aby mohli 
presadiť, že nemôžu prispôsobiť pracovné miesto alebo ponúknuť iný druh práce. Vypustením 
znenia „alebo ak ho nemožno oprávnene požadovať na základe opodstatnených dôvodov“ sa 
umožní posilnenie ochrany zamestnania žien, pretože sa tým pre zamestnávateľov sťaží 
argumentácia, že nie je technicky alebo objektívne možné ponúknuť iné zamestnanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1g (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1g. Vkladá sa článok 7a:
„Článok 7a
Práca nadčas
1. Tehotné pracovníčky a pracovníci alebo 
pracovníčky s deťmi vo veku menej ako 
dvanásť nie sú povinní vykonávať prácu 
nadčas.
2. Pracovníčky, ktoré dojčia svoje deti, nie 
sú povinné vykonávať prácu nadčas 
počas obdobia dojčenia, ak si to vyžaduje 
ich zdravotný stav alebo zdravotný stav 
ich detí.“

Or. pt

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že ženy a muži by mali mať právo na priaznivé zaobchádzanie v 
súvislosti s vykonávaním práce nadčas a preto odporúča do článku vložiť nové ustanovenie, 
ktorým sa zavádza možnosť, aby pracovníci odmietli vykonávanie práce nad čas, ak je dieťa 
vo veku menej ako dvanásť mesiacov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1h (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1h. Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Otcovská dovolenka
1. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré sú 
potrebné na to, aby pracujúci, ktorí majú 
novorodencov, mali nárok na neprenosnú 
neprerušenú otcovskú dovolenku platenú 
v plnej miere v trvaní najmenej štyroch 
týždňov, z ktorých sú dva týždne povinné, 
po pôrode ich manželky/partnerky.“

Or. pt

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 92/85/EHS
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
ktorými zabezpečia, aby pracovníčky 
v zmysle článku 2 mali nárok na 
neprerušenú materskú dovolenku v trvaní 
najmenej 18 týždňov, poskytnutú pred 
a/alebo po pôrode.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
ktorými zabezpečia, aby pracovníčky 
v zmysle článku 2 mali nárok na 
neprerušenú materskú dovolenku v trvaní 
najmenej 20 týždňov, poskytnutú pred 
a/alebo po pôrode.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť dostatočne dlhú materskú dovolenku, aby sa umožnilo ženám, ktoré si to 
želajú, dojčiť svoje deti vo vhodných podmienkach. V tejto súvislosti je treba poznamenať, že 
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča , aby sa deti výhradne dojčili počas prvých 
šiestich mesiacov svojho života (A55/15).

Dvadsať týždňov je vhodná doba na to, aby sa ženy zotavili z pôrodu, aby sa podporilo 
dojčenie materským mliekom a umožnilo matke vytvoriť si pevný vzťah s tieťaťom. Dlhšie 
trvanie by mohlo sťažiť ženám návrat na pracovný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 92/85/EHS
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Materská dovolenka uvedená v odseku 1 
zahŕňa povinnú dovolenku v trvaní 
najmenej šesť týždňov po pôrode. Členské 
štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby pracovníčky v zmysle
článku 2 mali nárok slobodne si zvoliť čas, 
kedy si vyberú nepovinnú časť materskej 
dovolenky, pred pôrodom alebo po ňom.

2. Materská dovolenka uvedená v odseku 1 
zahŕňa povinnú platenú dovolenku v trvaní 
najmenej osem týždňov po pôrode. Členské 
štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby pracovníčky v zmysle 
článku 2 mali nárok slobodne si zvoliť čas, 
kedy si vyberú nepovinnú časť materskej 
dovolenky, pred pôrodom alebo po ňom. 
Povinná dovolenka v trvaní ôsmych 
týždňov sa vzťahuje na všetky
pracovníčky, bez ohľadu na to, či sú 
zamestnankyne, samostatne zárobkovo 
činné osoby, manželky v domácnosti, či 
nezamestnané a bez ohľadu na počet 
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odpracovaných dní v minulosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby všetky európske ženy, ktoré sa priamo podieľajú na pracovnej činnosti, 
mali nárok na rovnakú povinnú a platenú materskú dovolenku. Tento prístup umožni napraviť 
stav diskriminácie žien s deťmi. Povinná materská dovolenka v trvaní šiestich týždňov by sa 
mala týkať aj žien, ktoré ešte nepôsobia na pracovnom trhu, ale ktoré sa vzdelávajú na plný 
alebo čiastočný úväzok a ktoré musia z dôvodu pôrodu dočasne prerušiť svoje štúdium.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 92/85/EHS
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby sa dodatočná 
dovolenka poskytla v prípade predčasného 
pôrodu, detí hospitalizovaných pri pôrode, 
detí so zdravotným postihnutím 
a viacnásobného pôrodu. Trvanie 
dodatočnej dovolenky by malo byť 
pomerné a malo by umožniť splnenie 
osobitných potrieb matky a dieťaťa/detí.

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby sa dodatočná 
dovolenka platená v plnej miere poskytla v 
prípade predčasného pôrodu, detí 
hospitalizovaných pri pôrode, detí so 
zdravotným postihnutím a viacnásobného 
pôrodu alebo v prípade, ak je matka 
zdravotne postihnutá. Trvanie dodatočnej 
dovolenky by malo byť pomerné a malo by 
umožniť splnenie osobitných potrieb matky 
a dieťaťa/detí.

Or. fr

Odôvodnenie

Ženám by sa mal poskytovať príspevok vo výške plnej mzdy, aby neboli finančne ukrátené z 
dôvodu, že sa stali matkami. Vzhľadom na nové problémy, ktorým čelia zdravotne postihnuté 
ženy v spoločnosti, potrebuje mnoho zdravotne postihnutých matiek dlhšiu dovolenku, aby si 
mohli zvyknúť a prispôsobiť sa ich novej situácii a aby sa podporoval správny vývoj 
rodinného života.
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 92/85/EHS
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, že akákoľvek 
práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo 
komplikácií vzniknutých v súvislosti 
s tehotenstvom štyri alebo viac týždňov 
pred pôrodom nemá vplyv na trvanie 
materskej dovolenky.

5. Členské štáty zabezpečia, že akákoľvek 
práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo 
komplikácií vzniknutých v súvislosti s 
tehotenstvom nemá vplyv na trvanie 
materskej dovolenky.

Or. pt

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že akákoľvek práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo 
komplikácií vzniknutých v súvislosti s tehotenstvom by nemala mať vplyv na trvanie materskej 
dovolenky. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa neprijímali žiadne diskriminačné opatrenia vo 
vzťahu k pracovníčkam z dôvodu ich tehotenstva a aby tieto pracovníčky mohli mať tie isté 
práva, ako ostatné pracovníčky.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 92/85/EHS
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zákaz prepustenia a akýchkoľvek 
príprav na prepustenie pracovníčok v 
zmysle článku 2 počas obdobia od začiatku 
tehotenstva do konca materskej dovolenky 
stanovenej v článku 8 ods. 1 okrem 
výnimočných prípadov nesúvisiacich s ich 
stavom, ktoré povoľujú vnútroštátne 
právne predpisy a/alebo vnútroštátna prax, 
a prípadne pod podmienkou, že na to dá 
súhlas príslušný orgán.

1) Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zákaz prepustenia a akýchkoľvek 
príprav na prepustenie pracovníčok v 
zmysle článku 2 počas obdobia od začiatku 
tehotenstva do konca materskej dovolenky 
stanovenej v článku 8 ods. 1 okrem 
výnimočných prípadov nesúvisiacich s ich 
stavom a náležite odôvodnených v 
písomnej forme, ktoré povoľujú 
vnútroštátne právne predpisy a/alebo 
vnútroštátna prax, a prípadne pod 
podmienkou, že na to dá súhlas príslušný 
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orgán.

Or. fr

Odôvodnenie

Odôvodnenie prepustenia v písomnej forme bez ohľadu na to či o to pracovníčka požiadala 
alebo nie, by sa malo stať bežnou praxou pri všetkých zmluvách, ktoré sa končia, alebo ktoré 
boli ukončené pred uplynutím zmluvnej doby, na ktorej sa zamestnávateľ dohodol so 
zamestnankyňou na začiatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 92/85/EHS
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Ak zamestnávateľ prepustí pracovníčku 
v zmysle článku 2 v období uvedenom 
v bode 1, musí písomne uviesť riadne 
opodstatnené dôvody jej prepustenia. Ak 
dôjde k prepusteniu do šiestich mesiacov
po ukončení materskej dovolenky, ako je 
stanovené v článku 8 ods. 1, zamestnávateľ 
musí na žiadosť príslušnej pracovníčky
písomne uviesť riadne opodstatnené 
dôvody jej prepustenia.

2) Ak zamestnávateľ prepustí pracovníčku 
v zmysle článku 2 v období uvedenom 
v bode 1, musí písomne uviesť riadne 
opodstatnené dôvody jej prepustenia. Ak 
dôjde k prepusteniu do dvanástich
mesiacov po ukončení materskej 
dovolenky ustanovenej v článku 8 ods. 1, 
zamestnávateľ musí písomne uviesť riadne 
opodstatnené dôvody jej prepustenia.

Or. fr

Odôvodnenie

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 Odôvodnenie 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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 92/85/EHS
Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty prijmú oparenia, ktoré 
sú potrebné na to, aby pracovníci počas 
otcovskej dovolenky mali nárok na 
ochranu pred prepustením, ktorá je 
zabezpečená prostredníctvom tohto článku 
pre pracovníčky v zmysle článku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Počas otcovskej dovolenky musí mať pracovník zabezpečenú tú istú ochranu pred 
prepustením, ako tehotné pracovníčky, pracovníčky tesne po pôrode alebo dojčiace 
pracovníčky.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno - a (nové)
Smernica 92/85/EHS
Článok 11 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

–a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1) v prípadoch uvedených v článkoch 5, 
6 a 7 musia byť zabezpečené 
zamestnanecké práva pracovníčok v 
zmysle článku 2, týkajúce sa pracovnej 
zmluvy vrátane zachovania mzdy a/alebo 
nároku na rovnocennú dávku v súlade s 
týmito vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a/alebo vnútroštátnou 
praxou;“

Or. fr
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Odôvodnenie

Ženám by sa mal poskytovať príspevok vo výške plnej mzdy, aby neboli finančne ukrátené z 
dôvodu, že sa stali matkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno - aa (nové)
Smernica 92/85/EHS
Článok 11 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- aa) bod 2 písm. b) sa nahrádza takto:
„b) zachovanie mzdy a/alebo nároku na 
rovnocennú dávku pre pracovníčky v 
zmysle článku 2;

Or. fr

Odôvodnenie

Ženám by sa mal poskytovať príspevok vo výške plnej mzdy, aby neboli finančne ukrátené z 
dôvodu, že sa stali matkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Smernica 92/85/EHS
Článok 11 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Dávka uvedená v bode 2 písm. b) sa 
považuje za primeranú v prípade, že 
zaručuje príjem rovnocenný poslednej 
mesačnej mzde alebo priemernej mesačnej 
mzde, ktorá je predmetom úpravy podľa 
stropu stanoveného v rámci vnútroštátnych 
právnych predpisov. Tento strop nesmie 
byť nižší ako dávka, ktorá bola 
pracovníčke poskytnutá v zmysle článku 2 
v prípade prerušenia svojej činnosti 

3) Dávka uvedená v bode 2 písm. b) sa 
považuje za rovnocennú v prípade, že 
zaručuje príjem rovnocenný poslednej 
mesačnej mzde alebo priemernej mesačnej 
mzde, ktorá je predmetom úpravy podľa 
stropu stanoveného v rámci vnútroštátnych 
právnych predpisov. Tento strop nesmie 
byť nižší ako 80 % poslednej mesačnej 
mzdy alebo priemernej mesačnej mzdy 
príslušnej pracovníčky. Členské štáty 
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z dôvodov súvisiacich s jej zdravotným 
stavom. Členské štáty môžu stanoviť 
obdobie, za ktoré sa vypočíta táto 
priemerná mesačná mzda.“

môžu stanoviť obdobie, za ktoré sa 
vypočíta táto priemerná mesačná mzda.“

Or. fr

Odôvodnenie
Ženám by sa mal poskytovať príspevok vo výške plnej mzdy, aby neboli finančne ukrátené z 
dôvodu, že sa stali matkami.

80 % poslednej mesačnej mzdy alebo priemernej mesačnej mzdy príslušnej pracovníčky je 
primeraná úroveň stropu, ktorá zabezpečuje, že rodiny a najmä rodiny s jedným rodičom 
nebudú vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno d
Smernica 92/85/EHS
Článok 11 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby pracovníčky 
v zmysle článku 2 mohli počas materskej 
dovolenky alebo pri návrate z nej podľa 
článku 8 požiadať o zmenu pracovného 
času a organizácie práce a aby 
zamestnávatelia boli povinní tieto žiadosti 
zvážiť, pričom zohľadnia potreby 
zamestnávateľov, ako aj potreby 
pracovníčok.“

5) Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby pracovníčky 
v zmysle článku 2 mohli počas materskej 
dovolenky alebo pri návrate z nej podľa 
článku 8 požiadať o zmenu pracovného 
času a organizácie práce.“ Zamestnávateľ 
je povinný túto žiadosť posúdiť, pričom 
zohľadní potreby oboch strán s cieľom 
zabezpečiť lepšie zosúladenie pracovného, 
súkromného a rodinného života.

Or. fr

Odôvodnenie

Spolu s lisabonskou stratégiou došlo k zavedeniu nových politických zásad v oblasti 
zamestnanosti. Ide o flexibezpečnosť, v rámci ktorej Rada ministrov práce, sociálnej politiky, 
zdravia a záležitostí týkajúcich sa spotrebiteľa prijala v decembri 2007 celý rad zásad. 
Flexibezpečnosť podporuje najmä rodovú rovnosť a obsahuje opatrenia umožňujúce 
zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života. Nové ustanovenie smernice by 
preto malo obsahovať odkaz na ňu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno da (nové)
Smernica 92/85/EHS
Článok 11 – bod 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) Dopĺňa sa tento bod 5a. : 
5a. Členské štáty podporujú 
zamestnávateľov, aby v prípade potreby 
napomáhali začlenenie a vzdelávanie 
pracovníčok, ktoré sa opätovne zapájajú 
do pracovnej činnosti po materskej 
dovolenke.“

Or. en

Odôvodnenie

Pre pracovníčky na materskej dovolenke je ťažké opätovne sa vrátiť do práce. Mala by sa im 
preto poskytnúť náležitá pomoc v oblasti vzdelávania a opätovného začlenenia do pracovného 
trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 11a
Pracovné voľno z dôvodu dojčenia 
materským alebo umelým mliekom
1. Matka, ktorá dojčí svoje dieťa, má 
právo na pracovné voľno za týmto účelom 
počas trvania dojčenia.
2. V prípade, že sa nedojčí materským 
mliekom a ak otec a matka vykonávajú 
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pracovnú činnosť, jeden z nich alebo 
obaja majú právo na pracovné voľno až 
do dovŕšenia veku jedného roka dieťaťa.
3. Každodenné pracovné voľno za účelom 
dojčenia materským alebo umelým 
mliekom sa rozdelí na dve samostatné 
obdobia v maximálnom trvaní jednej 
hodiny pre každé z nich, pričom nemôžu 
byť kratšie ako tridsať minút, okrem 
prípadov, ak sa na základe spoločnej 
dohody so zamestnávateľom dohodol iný 
režim.
4. V prípade narodenia viacerých detí sa 
pracovné voľno uvedené v 
predchádzajúcom odseku predlžuje o 
tridsať minút za každé dieťa navyše k 
prvému.
5. Ak otec alebo matka pracujú na 
čiastočný pracovný úväzok, každodenné 
pracovné voľno za účelom dojčenia 
materským alebo umelým mliekom sa 
znižuje úmerne k pracovnej dobe, nesmie 
byť ale kratšie ako 30 minút.
6. V prípadoch uvedených v 
predchádzajúcom odseku sa každodenné 
pracovné voľno udeľuje počas obdobia, 
ktoré neprekračuje jednu hodinu, a v 
prípade potreby počas druhého obdobia v 
dĺžke zostávajúceho času, okrem 
prípadov, ak sa na základe spoločnej 
dohody so zamestnávateľom dohodol iný 
režim.

Or. pt

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že SZO odporúča dojčenie výhradne materským mliekom počas prvých 
šiestich mesiacov života dieťaťa (A55/15) a vzhľadom na článok 10 Dohovoru č. 183 MOP z 
roku 2000, podľa ktorého musí mať matka právo na jedno alebo niekoľko každodenných 
prestávok alebo na každodenné skrátenie pracovnej doby za účelom dojčenia materským 
mliekom, sa spravodajkyňa domnieva, že je vhodné zaviesť skrátenie pracovnej doby za 
účelom dojčenia materským mliekom bez toho, aby to spôsobilo stratu akejkoľvek výhody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci akt 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Smernica 92/85/EHS
Článok -12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dopĺňa sa tento článok 12a):
„Článok 12a
Predchádzanie diskriminácii
Členské štáty podporujú zamestnávateľov, 
aby prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
alebo postupov prijímali účinné opatrenia 
na zabránenie diskriminácie žien z 
dôvodu tehotenstva, materstva alebo 
dovolenky z dôvodu adopcie.
Zohľadňovanie otázok rodovej rovnosti
Členské štáty pri vypracovávaní a 
zavádzaní právnych, regulačných a 
správnych ustanovení. politík, ako aj 
činností v oblastiach uvedených v tejto 
smernici jednoznačne zohľadnia cieľ 
rovnosti medzi mužmi a ženami.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [piatich rokov po prijatí] a 
potom vždy po piatich rokoch členské 
štáty a vnútroštátne subjekty v oblasti 
rovnosti oznámia Komisii všetky 
informácie potrebné na to, aby Komisia 
vypracovala správu pre Európsky 
parlament a Radu o uplatňovaní smernice 
92/85/EHS v znení tejto smernice.

1. Najneskôr do [piatich rokov po prijatí] a 
potom vždy po troch rokoch členské štáty 
a vnútroštátne subjekty v oblasti rovnosti 
oznámia Komisii všetky informácie 
potrebné na to, aby Komisia vypracovala 
správu pre Európsky parlament a Radu 
o uplatňovaní smernice 92/85/EHS v znení 
tejto smernice.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci akt 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia vo svojej správe primerane 
zohľadní stanoviská sociálnych partnerov 
a príslušných mimovládnych organizácií. V 
súlade so zahrnutím zásady rodovej 
rovnosti v tejto správe posúdi okrem iného 
i vplyv prijatých opatrení na mužov a ženy. 
Na základe prijatých informácií bude táto 
správa v prípade potreby obsahovať návrhy 
na revíziu a aktualizáciu smernice 
92/85/EHS v znení tejto smernice.

2. Komisia vo svojej správe primerane 
zohľadní stanoviská sociálnych partnerov 
a príslušných mimovládnych organizácií. V 
súlade so zásadou systematického 
zohľadňovania otázky rodovej rovnosti 
v tejto správe posúdi okrem iného i vplyv 
prijatých opatrení na mužov a ženy. Jej 
súčasťou je aj štúdia vplyvov, ktorá 
analyzuje sociálne, ako aj hospodárske 
vplyvy dodatočného predĺženia trvania 
materskej dovolenky na úrovni Únie. Na 
základe prijatých informácií bude táto 
správa v prípade potreby obsahovať návrhy 
na revíziu a aktualizáciu smernice 
92/85/EHS v znení tejto smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné presne vyhodnotiť náklady a výhody, ako pre ženy, tak aj pre spoločnosť, 
výrazného predĺženia trvania materskej dovolenky. Tým, že sa ňou uľahčí dojčenie materským 
mliekom, môže umožniť šetrenie najmä v súvislosti s výdavkami na zdravotnú starostlivosť a 
mať pozitívny vplyv na životné prostredie a kúpyschopnosť domácností.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 92/85/EHS, je zameraný na zaručenie 
lepšej bezpečnosti a ochrany zdravia tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a 
dojčiacich pracovníčok. Táto legislatívna iniciatíva, ktorá tvorí súčasť balíka opatrení 
Komisie na zabezpečenie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, je 
jedným z opatrení zameraných na podporu rodovej rovnosti na trhu práce. 

Revíziu smernice 92/85/EHS možno schváliť, hoci úprava znenia, ktorú navrhla Komisia, 
nespĺňa želané očakávania v oblasti zníženia nerovností medzi mužmi a ženami na trhu práce 
a aktívnej podpory rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom; hlavný nedostatok 
totiž spočíva v nedostatočnej podpore rodičovstva založeného na spoločných povinnostiach.

Smernica získa väčšiu koncepčnú vyváženosť tým, že sa článok 141 Zmluvy o ES pričlení k 
právnemu základu návrhu – právny základ návrhu bude tak kombinovaný a bude pozostávať z 
článku 137 ods. 2, v ktorom sa ustanovuje bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov, a 
článku 141 ods. 3 Zmluvy o ES, ktorý sa týka podpory rovnakých príležitostí medzi mužmi a 
ženami. Rozšírením právneho základu sa na druhej strane sa vytvára priestor pre zahrnutie 
ustanovení na ochranu matiek a otcov, ktorých úloha má rozhodujúcu sociálnu hodnotu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa uvádzajú v tomto návrhu, sa konkrétne týkajú 
predĺženia minimálneho trvania materskej dovolenky zo 14 na 18 týždňov; zásady, že dávka 
vyplácaná pracovníčke na materskej dovolenke by mala zodpovedať jej plnej mzde; stanovení 
podmienok pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku a zákazu prepustenia.

2. Delenie sa o rodičovskú zodpovednosť

Jednou z priorít ustanovených v sociálnej agende EÚ je potreba podpory politík na uľahčenie 
zosúladenia medzi pracovným a súkromným životom, zameraných tak na ženy, ako aj mužov. 
Lepšie zosúladenie pracovným a súkromným životom je takisto jednou zo šiestich prioritných 
oblastí činností stanovených na obdobie 2006–2010 s názvom Plán uplatňovania rovnosti žien 
a mužov.

EÚ v súčasnosti čelí demografickej výzve vyplývajúcej z nízkej miery pôrodnosti a rastúceho 
podielu starších ľudí. Súčasťou riešenia tohto úbytku populácie sú tiež lepšie ustanovenia na 
zabezpečenie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Ukazuje sa však, že rodové stereotypy v spoločnosti pretrvávajú, a predstavujú prekážku 
brániacu ženám v prístupe k zamestnaniu a najmä k dobrým pracovným miestam. Ženám sa 
na rozdiel od mužov stále prisudzuje hlavná zodpovednosť za starostlivosť o deti a ďalších 
závislých osôb; nezriedkavo sú nútené vybrať si medzi materstvom a pracovným uplatnením. 
V mnohých prípadoch sú vnímané ako „vysoko rizikové“ alebo „menejcenné“ pracovníčky, 
alebo ako pracovníčky, ktoré „sú na ťarchu“, keďže existuje veľká pravdepodobnosť, že 
otehotnejú a využijú svoje právo na materskú dovolenku. Z tohto dôvodu je podstatné, aby 



PR\760965SK.doc 29/31 PE418.151v01-00

SK

nové opatrenia týkajúce sa materskej dovolenky neodrážali alebo nepodporovali stereotypy, 
ktoré pretrvávajú v spoločnosti.

Materstvo a otcovstvo sú základným právom a stredobodom sociálnej stability. 
Smernica 92/85/EHS by sa preto mala primerane zrevidovať v prospech pracujúcich žien tým, 
že ochráni úlohu matiek a otcov, v neposlednom rade prostredníctvom opatrení, ktoré by 
podporili mužov, aby prevzali rodinné povinnosti.

Zapojenie rodičov do života dieťaťa od prvých mesiacov jeho života je dôležité pre zdravý 
fyzický, emocionálny a duševný rozvoj dieťaťa. Z tohto dôvodu by právne predpisy 
Spoločenstva mali konkrétne umožniť vziať si neprenosnú platenú otcovskú dovolenku, ktorú 
manžel môže čerpať v rovnakom čase ako matka materskú dovolenku. Jej prijatie by okrem 
toho prinieslo právo na dovolenku, ktorú by si príslušná dvojica partnerov mohla medzi sebou 
rozdeliť.

3. Trvanie materskej dovolenky

Keďže 18-týždňová materská dovolenka je v súčasnosti už v mnohých členských štátoch 
skutočnosťou, jej predĺženie o štyri týždne (zo súčasných 14 týždňov na navrhovaných 18) 
predstavuje iba miernu zmenu, ktorá pravdepodobne nebude mať na súčasné právne rámce 
členských štátov významný vplyv. Poradný výbor pre rovnosť príležitosti medzi ženami a 
mužmi odporúča, aby sa táto dovolenka predĺžila na 24 týždňov.

Podľa spravodajkyne je dvadsať týždňov vhodná doba na to, aby sa ženy zotavili z pôrodu, 
aby sa podporilo dojčenie materským mliekom a umožnilo žene vytvoriť si pevný vzťah s 
dieťaťom. Dlhšie trvanie by mohlo sťažiť ženám návrat na pracovný trh.

Minimálna dovolenka po narodení by sa tiež mala predĺžiť, a to na 8 týždňov, aby sa ženy 
podporili v čo možno najdlhšom dojčení.

Návrh Komisie neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa dojčenia. Vzhľadom na 
odporúčanie WHO A55/15, v ktorom sa poukazuje na význam dojčenia v prvých mesiacoch 
života, a článok 10 dohovoru MOP č. 183 z roku 2000, v ktorom sa odporúča, aby dojčiace 
ženy mali nárok na jednu alebo viac prestávok denne na dojčenie alebo skrátený počet 
pracovných hodín, spravodajkyňa zastáva názor, že návrh by mal zaručiť právo na skrátenie 
pracovného času, aby sa prispôsobil dojčeniu bez toho, aby to znamenalo stratu akýchkoľvek 
výhod.

4. Príjem

Ako sa uvádza v návrhu Komisie, ženám na materskej dovolenke by sa mala vyplácať ich 
plná mzda, to znamená suma ekvivalentná ich poslednej mesačnej mzde alebo priemernej 
mesačnej mzde. Toto ustanovenie však nie je povinné:

Vyplávanie mzdy v plnej výške počas dĺžky trvania materskej dovolenky zabezpečí ženám, že 
nebudú finančne znevýhodnené v dôsledku ich voľby stať sa matkami. Mzda by nemala byť 
nižšia ako 80 % poslednej mesačnej mzdy alebo priemernej mesačnej mzdy. Je to primeraná 
úroveň stropu, ktorá zabezpečuje, že rodiny a najmä rodiny s jedným rodičom nebudú 
vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia.
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5. Zákaz prepustenia

Vo všeobecnosti sú navrhované zmeny týkajúce sa zákazu prepustenia a práv pracovníčok 
pozitívne. Rovnaké nároky by sa mali rozšíriť aj na otcov na otcovskej dovolenke.

Podľa návrhu Komisie nemožno prepustiť pracovníčku v čase od začiatku jej tehotenstva do 
šiestich mesiacov po ukončení jej materskej dovolenky; pričom toto obdobie by sa malo 
predĺžiť na rok, keďže pracovníčka sa v mnohých prípadoch bude musieť prispôsobiť novému 
pracovnému postaveniu, čo si bude vyžadovať istý čas.

Spravodajkyňa považuje zmeny v tejto oblasti za pozitívne, medzi nimi aj právo pracovníčky 
na návrat na to isté alebo rovnocenné pracovné miesto a mať úžitok z akéhokoľvek zlepšenia, 
ktoré sa uskutočnili v čase jej neprítomnosti. Na druhej strane sa domnieva, že bude potrebná 
ochrana, aby sa zabezpečilo, že miesto označené ako „rovnocenné“ bude v podstate rovnaké 
ako predchádzajúca práca, a to pokiaľ ide o mzdu ako aj vykonávané povinnosti.

6. 6. Flexibilita pri organizovaní práce

Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité, aby bolo pracovníčke po návrate z materskej 
dovolenky umožnené požiadať svojho zamestnávateľa o zmenu svojho pracovného času alebo 
organizácie práce. Zamestnávatelia budú povinní nielen zvážiť takéto žiadosti, ale aj schváliť 
ich v prípade, že sú oprávnené.

Rovnaké právo by sa malo v záujme presadzovania zásady rovnakých rodinných povinností 
pre mužov a ženy vzťahovať aj na otcov. Skutočnosť, že tieto ustanovenia využíva viac žien 
ako mužov, vytvára rodovú nerovnováhu, čo nepriaznivo ovplyvňuje situáciu žien 
v zamestnaní a ich hospodársku závislosť.

Takisto sa domnieva, že je podstatné pridať nové ustanovenie, na základe ktorého by tehotné 
pracovníčky a pracovníčky krátko po pôrode alebo dojčiace pracovníčky alebo otcovia na 
otcovskej dovolenke mali nárok na odmietnutie práce nadčas.

7. Zdravie a bezpečnosť

Hlavným prvkom tohto návrhu je hodnotenie rizika. Neexistujú však žiadne preventívne 
opatrenia zamerané na odstránenie rizík týkajúcich sa rozmnožovania. Ustanovenia nenútia 
zamestnávateľov prijať žiadne opatrenia, kým nebudú informovaní o tehotenstve pracovníčky, 
čo je zvyčajne v siedmom alebo ôsmom týždni. Riziko deformácie plodu je najvyššie v 
prvých týždňoch tehotenstva.

Muži i ženy môžu byť pred tým, ako dôjde k oplodneniu, vystavení spúšťajúcim faktorom 
spojených s genetickými mutáciami a abnormalitami, ktoré vedú k neplodnosti a deformácii i 
anomáliám chromozómov; najvážnejší vplyv majú tieto faktory na embryo.

Spravodajkyňa to považuje za dôvod na obavy a domnieva sa, že otázka tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok sa nemôže riešiť 
izolovane. Je nevyhnutné podporiť preventívny prístup, ktorým sa zabezpečí riadne 
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hodnotenie rizika na pracovisku, na ktorom pracujú muži a ženy v plodnom veku.

8. Štúdia hodnotenia vplyvu

Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné presne vyhodnotiť náklady a výhody, ako pre 
ženy, tak aj pre spoločnosť, výrazného predĺženia trvania materskej dovolenky. Tým, že sa 
ňou uľahčí dojčenie materským mliekom, môže umožniť šetrenie najmä v súvislosti s 
výdavkami na zdravotnú starostlivosť a mať pozitívny vplyv na životné prostredie a 
kúpyschopnosť domácností.
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