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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja 
pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0637),

– ob upoštevanju členov 251(2), 137(2) in 141(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0340/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Naslov Direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
92/85/EGS o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti 
in zdravja pri delu nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
92/85/EGS o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti 
in zdravja pri delu nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo 
ter o uvedbi ukrepov za podporo delavcem 
pri usklajevanju pravic in dolžnosti, 
povezanih z delom in družinskim 
življenjem
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Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe direktive je mogoča zaradi skupne pravne podlage, ki vključuje 
člen 141(3) Pogodbe o ES. Vzporedna obravnava krepi sporočilo podjetjem, da je treba pri 
človeški reprodukciji upoštevati moške in ženske.

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V resoluciji Sveta in ministrov za 
zaposlovanje in socialno politiko, ki so se 
sestali v okviru Sveta, z dne 29. junija 
2000 o uravnoteženi udeležbi moških in 
žensk v družinskem in poklicnem 
življenju1, so bile države članice pozvane, 
da preučijo področje uporabe svojih 
pravnih sistemov in delavcem moškega 
spola dodelijo individualno in 
neprenosljivo pravico do očetovskega 
dopusta ob ohranitvi njihovih pravic v 
zvezi z zaposlitvijo.
1 UL C 218, 31.7.2000, str.6.

Or. pt

Obrazložitev
V resoluciji Sveta in ministrov za zaposlovanje in socialno politiko z dne 29. junija 2000 so 
bile države članice pozvane, da preučijo področje uporabe svojih pravnih sistemov in 
delavcem dodelijo individualno in neprenosljivo pravico do očetovskega dopusta ob ohranitvi 
njihovih pravic v zvezi z zaposlitvijo, na kar se je večina držav članic odzvala pozitivno.

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) V Sklepih Sveta za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
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potrošnikov z decembra 2007 o 
uravnoteženi vlogi žensk in moških na 
področju delovnih mest, rasti in socialne 
kohezije Svet priznava usklajevanje 
poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja kot bistveno področje za 
spodbujanje enakosti med spoloma na 
trgu delovne sile. 

Or. pt

Obrazložitev
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".

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) Za resnično enakost med spoloma je 
bistvenega pomena, da je moškim na voljo 
očetovski dopust, ki bo zavezujoč in enak 
porodniškemu dopustu, razen kar zadeva 
trajanje, da bi se postopoma ustvarili 
pogoji za uravnoteženo udeležbo moških 
in žensk v poklicnem in družinskem 
življenju.

Or. pt

Obrazložitev
Očetovski dopust mora biti zavezujoč, da se nad moškimi ne bi izvajal družbeni pritisk, da se 
mu odpovejo. Trgu delovne sile je treba pokazati, da morajo biti tudi moški odsotni z 
delovnega mesta in službe, ko dobijo otroka, zato je treba gospodarsko dejavnost organizirati 
ob upoštevanju človeške reprodukcije, ki je pravica in dolžnost moških in žensk, poleg tega pa 
ima pomembno družbeno vrednost. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1. Uvodna izjava 14 se nadomesti z 
naslednjim:
„ker ranljivost nosečih delavk, delavk, ki 
so pred kratkim rodile ali ki dojijo, 
zahteva zagotovitev pravice do 
porodniškega dopusta v trajanju 
najmanj dvajset zaporednih tednov, ki je 
razporejen pred in/ali po porodu, in 
zahteva obvezen porodniški dopust, ki 
traja vsaj osem tednov [...] po porodu;“

Or. fr

Obrazložitev

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

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

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1a. Uvodna izjava 17 se nadomesti z 
naslednjim:
„ker poleg tega določba v zvezi s 
porodniškim dopustom ravno tako ne bi 
služila svojemu namenu, če je ne bi 
spremljalo ohranjanje vseh pravic, 
povezanih s pogodbo o zaposlitvi, in [...]
pravica do enakovrednega polnega 
nadomestila;“

Or. fr

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1b. V členu 1 se doda odstavek (1a):

„(1a) Namen direktive je tudi izboljšati 
pogoje za noseče delavke ter delavke, ki so 
pred kratkim rodile in ostajajo na trgu 
delovne sile ali se nanj vračajo, ter doseči 
boljše usklajevanje poklicnega, zasebnega 
in družinskega življenja.“

Or. en
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Obrazložitev
Ker je bil pravni podlagi tega predloga dodan člen 141 Pogodbe o ES, dodatna točka širi 
področje uporabe direktive in omogoča vključitev vprašanj, kot so prožne oblike dela, 
očetovski dopust itd.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1c. Člen 2 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„Člen 2

Opredelitve 

V tej direktivi:

(a) noseča delavka pomeni nosečo 
delavko, tudi gospodinjsko pomočnico, ki 
svojega delodajalca obvesti o svojem 
stanju v skladu z nacionalno zakonodajo 
in/ali nacionalno prakso;

(b) delavka, ki je pred kratkim rodila, 
pomeni delavko, tudi gospodinjsko 
pomočnico, ki je rodila pred kratkim v 
smislu nacionalne zakonodaje in/ali 
nacionalne prakse in ki v skladu s to 
zakonodajo in/ali prakso svojega 
delodajalca obvesti o svojem stanju;

(c) delavka, ki doji, pomeni delavko, tudi 
gospodinjsko pomočnico, ki jo za tako 
šteje nacionalna zakonodaja in/ali 
nacionalna praksa in ki v skladu s to 
zakonodajo in/ali prakso svojega 
delodajalca obvesti o svojem stanju.“

Or. en

Obrazložitev
Okvirna direktiva o zdravju in varnosti izključuje gospodinjske pomočnice, poročevalka pa 
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meni, da je treba tudi njih izrecno vključiti v zaščito materinstva.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka (-1 d) (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1d. Člen 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„Člen 3

Navodila

1. Po posvetovanju z državami članicami 
in ob pomoči Svetovalnega odbora za 
varnost, higieno in zdravje pri delu 
Komisija sestavi navodila za oceno 
kemičnih, fizikalnih in bioloških 
dejavnikov ter postopkov, ki veljajo za 
nevarne za reproduktivno zdravje 
delavcev moškega in ženskega spola ter za 
varnost in zdravje delavk v smislu člena 
2. Navodila se pregledujejo, od leta 2012 
dalje pa se najmanj vsakih pet let 
posodobijo. 
V prvem pododstavku omenjena 
navodila vključujejo tudi gibe in 
položaje telesa, psihično in telesno 
utrujenost ter druge vrste telesnega in 
psihičnega napora, povezane z delom, ki 
ga opravljajo delavke v smislu člena 2.

2. Namen navodil iz odstavka 1, je, da 
bodo služila kot osnova za oceno, 
navedeno v členu 4(1).

V ta namen države članice vse 
delodajalce ter vse delavce moškega in 
ženskega spola in/ali njihove 
predstavnike ter socialne partnerje v 
ustrezni državi članici opozorijo na ta 
navodila.“
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Obrazložitev

Navodila morajo biti posodobljena glede na razvoj in znanje. Poleg tega so zdravstvenim in 
varnostnim tveganjem izpostavljeni moški in ženske, zato je treba ta tveganja bolj upoštevati, 
saj so pomembna že pred spočetjem.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 e (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„Člen 4

Ocena, obveščanje in posvetovanje

1. Delodajalec v oceno tveganja iz 
Direktive 89/391/EGS vključi oceno 
reproduktivnega tveganja za delavce 
moškega in ženskega spola.

2. Za vse dejavnosti, ki bi lahko 
vključevale posebno nevarnost 
izpostavljenosti dejavnikom, postopkom 
ali delovnim pogojem, ki so primeroma 
našteti na odprtemu seznamu v Prilogi I, 
delodajalec oceni naravo, stopnjo in 
trajanje izpostavljenosti delavk v skladu 
s členom 2 v zadevnem podjetju in/ali 
(ustanovi) in delavk, ki bi lahko bile v 
enem od položajev iz člena 2, bodisi 
neposredno bodisi s pomočjo služb za 
varstvo in preventivo, navedenimi v 
členu 7 Direktive 89/391/EGS, da bi:

– ocenil tveganja za varnost ali zdravje 
in kakršne koli možne učinke na 
nosečnost ali dojenje delavk v skladu s 
členom 2 in delavk, ki bi lahko bile v 
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enem od položajev iz člena 2,

– odločil, kako ukrepati.

3. Brez vpliva na člen 10 Direktive 
89/391/EGS se delavke v skladu s členom 
2 in delavke, ki bi v zadevnem podjetju 
in/ali ustanovi lahko bile v enem od 
položajev, navedenih v členu 2, in/ali 
njihove predstavnike ter ustrezne 
socialne partnerje obvesti o rezultatih 
ocene, omenjene v odstavku 1, in o vseh 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi z 
zdravjem in varnostjo pri delu.

4. S sprejetjem ustreznih ukrepov se 
zagotovi, da delavci in/ali njihovi 
predstavniki v zadevnem podjetju ali 
ustanovi lahko spremljajo uporabo te 
direktive ali so vključeni v njeno uporabo, 
predvsem kar zadeva ukrepe iz odstavka 2, 
ki jih določi delodajalec, brez poseganja v 
pristojnost delodajalca za določanje teh 
ukrepov.

5. Posvetovanje z delavci in sodelovanje z 
njimi in/ali njihovih predstavnikov v zvezi 
z zadevami, ki jih ureja ta direktiva, 
poteka v skladu s členom 11 Direktive 
89/391/EGS.“

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi. Pred oploditvijo so tako 
ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za nastanek genskih mutacij in 
nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih deformacij in aberacij, najresnejše 
pa so posledice za zarodek. Dodata se odstavka 4 in 5, saj vse druge direktive o zdravju in 
varnosti vsebujejo posebne člene o obveščanju delavcev in njihovih predstavnikov ter 
posvetovanju z njimi.
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Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1f. Člen 5 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Če prilagoditev njenih delovnih 
pogojev in/ali delovnega časa tehnično 
in/ali objektivno ni izvedljiva [...] 
delodajalec sprejme potrebne ukrepe za 
premestitev te delavke na drugo delovno 
mesto.“

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Če njena premestitev na drugo 
delovno mesto tehnično in/ali objektivno 
ni izvedljiva [...] se delavki zagotovi 
dopust v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali nacionalno prakso za 
celotno obdobje, ki je potrebno za 
zagotovitev varovanja njenega zdravja.“

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo točk 2 in 3 daje delodajalcem preveč priložnosti za dokazovanje, da 
delovnega mesta ne morejo prilagoditi ali ponuditi druge možnosti. S črtanjem dela „oziroma 
je zaradi pravilno utemeljenih razlogov ni mogoče razumno zahtevati“ se zaščita 
zaposlitvenih možnosti žensk poveča, saj ostaja manj možnosti, da delodajalec lahko dokaže, 
da druga možnost ni tehnično ali objektivno izvedljiva.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 g (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1g. Vstavi se člen:

„Člen 7a

Nadurno delo

1. Nosečnicam ter delavcem in delavkam z 
otrokom, mlajšim od 12 mesecev, ni treba 
opravljati nadurnega dela. 

2. Delavki, ki doji, ni treba opravljati 
nadurnega dela v vsem obdobju dojenja, 
če je to koristno za njeno zdravje ali za 
zdravje otroka.“

Or. pt

Obrazložitev

Poročevalka meni, da morajo biti ženske in moški upravičeni do posebne obravnave kar 
zadeva nadurno delo, in se zato zavzema za uvedbo nove določbe, ki bi predvidela možnost 
zavrnitve opravljanja nadurnega dela do otrokovega 12. meseca.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 h (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1h. Vstavi se člen:

„Člen 8 a
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Očetovski dopust

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da bi moški, ki so pred kratkim 
postali očetje, imeli pravico do 
neprekinjenega obdobja plačanega 
očetovskega dopusta, ki se izkoristi v celoti 
in ni prenosljiv ter traja vsaj štiri tedne, od 
tega sta dva tedna obvezna in se dodelita 
po porodu zakonske 
partnerice/partnerice;“

Or. pt

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 18
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj dvajset
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je določiti porodniški dopust, ki bo trajal dovolj dolgo, da bodo lahko ženske, ki to 
želijo, svoje otroke dojile v dobrih pogojih. V zvezi s tem naj omenimo, da Svetovna 
zdravstvena organizacija priporoča izključno dojenje v prvih šestih mesecih otrokovega 
življenja (A55/15).

Obdobje dvajsetih tednov bi ženskam omogočilo, da bi si opomogle po porodu in da bi lahko 
dojile ter vzpostavile trdno vez z otrokom. Daljše obdobje bi lahko negativno vplivalo na 
njihovo vrnitev na trg dela.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj osem tednov plačanega 
obveznega dopusta po porodu. Države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da je 
delavkam iz člena 2 zagotovljeno, da lahko 
svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred 
ali po porodu. Obvezni osemtedenski 
dopust se uporablja za vse delavke, ne 
glede na to ali so zaposlene, 
samozaposlene, zakonske partnerke, ki 
zaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, ali 
nezaposlene, ter neodvisno od števila dni, 
ki so ga vzele prej.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je, da imajo vse evropske ženske, ki so neposredno vključene v gospodarske 
dejavnosti, enako dolg in enako plačan obvezni porodniški dopust. S tem pristopom bi 
odpravili diskriminacijo med ženskami, ki imajo otroka. Obvezni šesttedenski porodniški 
dopust bi moral veljati tudi za ženske, ki še niso na trgu dela, temveč se redno ali izredno 
izobražujejo, in ki morajo izobraževanje začasno prekiniti zaradi poroda.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri dodatni 
dopust v primeru prezgodnjega rojstva 
otroka, hospitalizacije otroka ob rojstvu, 
rojstva prizadetega otroka ali rojstva več 
otrok hkrati. Dolžina dodatnega dopusta 
mora biti sorazmerna in zagotoviti 
izpolnitev posebnih potreb matere in otroka 
oziroma otrok.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri dodatni 
v celoti plačani dopust v primeru 
prezgodnjega rojstva otroka, hospitalizacije 
otroka ob rojstvu, rojstva prizadetega 
otroka ali rojstva več otrok hkrati ali kadar 
je mati invalidna. Dolžina dodatnega 
dopusta mora biti sorazmerna in zagotoviti 
izpolnitev posebnih potreb matere in otroka 
oziroma otrok.

Or. fr

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane. Zaradi novih izzivov, s katerimi se soočajo invalidke v družbi, 
potrebujejo invalidne matere daljši dopust, da bi se navadile na nov položaj in nanj 
prilagodile ter da bi se spodbujalo urejeno družinsko življenje.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da odsotnost 
zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti več kot 4 tedne ali več pred 
porodom ne vpliva na trajanje 

5. Države članice zagotovijo, da odsotnost 
zaradi bolezni ali zapletov zaradi 
nosečnosti ne vpliva na trajanje 
porodniškega dopusta.
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porodniškega dopusta.

Or. pt

Obrazložitev

Poročevalka meni, da odsotnost zaradi bolezni ali zapletov zaradi nosečnosti ne sme vplivati 
na trajanje porodniškega dopusta. Treba je zagotoviti, da se zaradi nosečnosti delavke ne 
uvede noben diskriminatoren ukrep ter da delavka ohrani enake pravice kot druge delavke.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so dovoljeni po nacionalni 
zakonodaji in/ali praksi, pod pogojem, da 
je svoje soglasje dal pristojni organ, kjer je 
to primerno.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so ustrezno pisno utemeljeni ter 
dovoljeni po nacionalni zakonodaji in/ali 
praksi, pod pogojem, da je svoje soglasje 
dal pristojni organ, kjer je to primerno.

Or. fr

Obrazložitev

Pisna utemeljitev razlogov za odpust, ne glede na zahtevo zadevne delavke, bi morala biti 
ustaljena praksa za vse pogodbe, ki se iztečejo ali se prekinejo pred iztekom pogodbenega 
obdobja, dogovorjenega med delodajalcem in zaposleno.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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 à 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 agréée au départ 
entre l’employeur et l’employée.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 4 a (novo))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da bi zagotovile, da so delavci v 
času očetovskega dopusta enako zaščiteni 
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pred odpustom iz člena 10, kot delavke v 
smislu člena 2. 

Or. en

Obrazložitev

Delavec v času očetovskega dopusta je upravičen do enake zaščite pred odpustom kot noseče 
delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile ali dojijo.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- a. Točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. v primerih, navedenih v členih 5, 6 in 
7, pravice iz delovnega razmerja, ki se 
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi, 
vključno z ohranjanjem plačila in/ali 
pravice do enakovrednega nadomestila 
za delavke iz člena 2, se zagotovijo v 
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 
nacionalno prakso;“

Or. fr

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka a a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 2 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- aa. Točka 2(b) se nadomesti z 
naslednjim:

„(b) ohranjanje plačila in/ali 
enakovrednega nadomestila za delavke iz 
člena 2;“

Or. fr

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka c
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3) nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno, 
če zagotavlja dohodek enak znesku zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače, za katerega pa lahko nacionalna 
zakonodaja določi zgornjo mejo. Ta 
zgornja meja ne sme biti nižja od 
nadomestila, ki ga dobijo delavke iz člena 
2 v primeru prekinitve dejavnosti iz 
razlogov, ki so povezani z njihovim 
zdravjem. Države članice lahko določijo 
obdobje, ki se upošteva pri izračunu 
povprečne mesečne plače.“

„3) nadomestilo iz člena 2(b) je 
enakovredno, če zagotavlja dohodek enak 
znesku zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače, za katerega pa lahko 
nacionalna zakonodaja določi zgornjo 
mejo. Ta zgornja meja ne sme biti nižja od 
80 % zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače zadevne delavke. Države 
članice lahko določijo obdobje, ki se 
upošteva pri izračunu povprečne mesečne 
plače.“
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Or. fr

Obrazložitev

Ženske bi morale prejemati nadomestilo v višini polne plače, da ne bi bile zaradi materinstva 
finančno prikrajšane.
Znesek v višini 80 % zadnje mesečne plače ali povprečne mesečne plače je ustrezna meja, ki 
bo zagotavljala, da družine, zlasti enostarševske, ne bodo izpostavljene tveganju revščine in 
socialne izključenosti.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka d
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Z lizbonsko strategijo so bila uvedena nova politična načela na področju zaposlovanja: gre 
za prožno varnost, za katero je svet ministrov za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in 
varstvo potrošnikov decembra 2007 sprejel vrsto načel. Prožna varnost mora zlasti 
spodbujati enakost med spoloma in vsebovati ukrepe za usklajevanje poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja. Zato mora biti to navedeno v novem predlogu direktive.



PE418.151v01-00 24/30 PR\760965SL.doc

SL

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – odstavek 3 – točka d (a) (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da. Doda se točka (5a):

„(5a) Država članica spodbuja 
delodajalce pri zagotavljanju podpore za 
ponovno vključitev in usposabljanje za 
delavke po vrnitvi s porodniškega 
dopusta.“

Or. en

Obrazložitev

Vrnitev na delo po porodniškem dopustu je zahtevna, zato je treba zagotoviti ustrezno 
podporo v obliki usposabljanja in uvajanja v delo. 

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3-A. Vstavi se člen:

„Člen 11a

Pravica do odsotnosti z dela zaradi 
dojenja ali hranjenja

1. Mati, ki doji, ima v ta namen pravico do 
odsotnosti z dela v celotnem obdobju, ko 
traja dojenje. 

2. Če mati ne doji in če sta oba starša 
zaposlena, ima eden od njiju ali oba 
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pravico do odsotnosti z dela zaradi 
hranjenja dokler otrok ne dopolni enega 
leta.

3. Vsakodnevna odsotnost zaradi dojenja 
ali hranjenja se koristi dvakrat dnevno in 
vsakič traja največ eno uro in ne manj kot 
pol ure, razen če je dogovor z 
delodajalcem drugačen.

4. V primeru več hkrati rojenih otrok se 
odsotnosti z dela iz prejšnje točke doda pol 
ure za vsakega nadaljnjega otroka.

5. Če je eden od staršev zaposlen za krajši 
delovni čas, se odsotnost za dojenje ali 
hranjenje zmanjša sorazmerno z delovnim 
časom, ne more pa biti krajša od pol ure. 

6. V situaciji iz prejšnje točke se vsak dan 
dovoli odsotnost, ki ni daljša od ene ure, 
in po potrebi druga odsotnost, da se 
izkoristi preostali čas, razen če je dogovor 
z delodajalcem drugačen.“ 

Or. pt

Obrazložitev

Poročevalka ob upoštevanju priporočila Svetovne zdravstvene organizacije A55/15, ki 
priporoča dojenje v otrokovih prvih šestih mesecih, in člena 10 konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 183 iz leta 2000, ki priporoča, da mora biti ženska za potrebe dojenja 
upravičena do enega ali več odmorov dnevno ali do krajšega delovnika, vztraja pri pravici do 
skrajšanja delovnega časa za vključitev dojenja, brez kakršnekoli izgube pravic.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen -12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vstavi se naslednji člen -12a:
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Člen -12a

Preprečevanje diskriminacije

Države članice s kolektivnimi pogodbami 
ali s prakso spodbujajo delodajalce, da 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
preprečevanje diskriminacije žensk zaradi 
nosečnosti, porodniškega ali 
posvojiteljskega dopusta.

Vključevanje načela enakosti spolov

Države članice dejavno upoštevajo cilj 
enakosti med moškimi in ženskami, ko 
oblikujejo in izvajajo zakone, predpise, 
upravne določbe, politike in dejavnosti na 
področjih, navedenih v tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in nacionalni organi za 
enakost sporočijo Komisiji najpozneje do 
[pet let po sprejetju] in potem vsakih pet 
let vse informacije, ki jih Komisija 
potrebuje, da lahko za Evropski parlament 
in Svet pripravi poročilo o uporabi 
Direktive 92/85/EGS, kakor jo spreminja ta 
direktiva.

1. Države članice in nacionalni organi za 
enakost sporočijo Komisiji najpozneje do 
[pet let po sprejetju] in potem vsake tri leta
vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, 
da lahko za Evropski parlament in Svet 
pripravi poročilo o uporabi Direktive 
92/85/EGS, kakor jo spreminja ta direktiva.

Or. fr
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V poročilu Komisije se, kot je primerno, 
upoštevajo stališča socialnih partnerjev in 
zadevnih nevladnih organizacij. V skladu z 
načelom enakosti med spoloma poročilo 
med drugim vsebuje oceno učinka sprejetih 
ukrepov na ženske in moške. Glede na 
prejete informacije poročilo po potrebi 
vključuje predloge za spremembe in 
posodobitve Direktive 92/85/EGS, kakor jo 
spreminja ta direktiva.

2. V poročilu Komisije se, kot je primerno, 
upoštevajo stališča socialnih partnerjev in 
zadevnih nevladnih organizacij. V skladu z 
načelom enakosti med spoloma poročilo 
med drugim vsebuje oceno učinka sprejetih 
ukrepov na ženske in moške. Vključuje 
tudi oceno učinka, v kateri so analizirani 
socialni in gospodarski učinki dodatnega 
podaljšanja porodniškega dopusta na 
ravni Unije. Glede na prejete informacije 
poročilo po potrebi vključuje predloge za 
spremembe in posodobitve Direktive 
92/85/EGS, kakor jo spreminja ta direktiva.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno oceniti stroške in prednosti občutnega podaljšanja porodniškega dopusta 
tako za ženske kot za družbo. Takšno podaljšanje s spodbujanjem dojenja omogoča zlasti 
varčevanje pri zdravstvenih izdatkih in pozitivno vpliva na okolje in kupno moč gospodinjstev.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Namen predloga Komisije o spremembi Direktive 92/85/EGS je zagotoviti boljšo varnost in 
zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Zakonodajna pobuda, ki 
je del svežnja Komisije za izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, je 
eden od ukrepov za spodbujanje enakosti med spoloma na trgu dela. 

Revizijo direktive 92/85/EGS je mogoče podpreti, čeprav preoblikovanje besedila, ki ga je 
predlagala Komisija, ne izpolnjuje v zadostni meri želenih ciljev tako z vidika zmanjšanja 
neenakosti med moškimi in ženskami na trgu dela kot z vidika dejavnega spodbujanja 
ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Glavna pomanjkljivost je nezadostno 
spodbujanje starševstva na osnovi skupnih odgovornosti.

Dodajanje člena 141 Pogodbe ES k pravni podlagi obravnavanega predloga – pravna podlaga 
predloga je tako sestavljena iz člena 137(2), ki zagotavlja zaščito varnosti in zdravja delavcev, 
in člena 141(3) PES v zvezi s spodbujanjem enakih možnosti moških in žensk – zagotavlja 
bolj uravnoteženo zasnovo direktive. Širša pravna podlaga lahko poleg tega vključuje določbe 
za zaščito mater in očetov, saj sta njuni vlogi ključnega družbenega pomena.

Spremembe, ki jih uvaja predlog, urejajo zlasti podaljšanje minimalnega porodniškega 
dopusta, in sicer s 14 na 18 tednov, načelo, da mora biti nadomestilo delavki na porodniškem 
dopustu enako njeni polni plači, zahteve v zvezi z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu 
ter prepoved odpusta.

2. Starševstvo na osnovi skupnih odgovornosti

Ena od prednostnih nalog socialne agende EU je potreba po spodbujanju politik za lažje 
doseganje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem tako za ženske kot moške. 
Boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je tudi eno od šestih prednostnih 
področij ukrepanja iz načrta za enakost med ženskami in moškimi za obdobje 2006–2010.

EU se trenutno sooča z demografskim izzivom, ki izvira iz nizke rodnosti in vedno večjega 
deleža starejših. Boljše določbe za spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim 
življenjem so tudi način, kako obvladovati zmanjševanje števila prebivalcev.

Spolni stereotipi v družbi so dokazano dolgoživi in preprečujejo ženskam dostop do 
zaposlitve in zlasti do dobrih delovnih mest. Še vedno velja, da so ženske v nasprotju z 
moškimi prvenstveno odgovorne za vzgojo otrok in drugih vzdrževanih članov; pogosto so 
prisiljene izbrati med materinstvom in uspehom v karieri. V mnogih primerih velja 
prepričanje, da kot delavke predstavljajo „visoko tveganje“, so „drugorazredne“ delavke ali 
„breme“, saj obstaja zelo velika verjetnost, da bodo zanosile in izkoristile pravico do 
porodniškega dopusta. Zato je bistvenega pomena, da nove določbe o porodniškem dopustu 
odpravijo stereotipe v družbi, namesto da jih okrepijo.

Materinstvo in očetovstvo sta temeljni pravici in steber družbene stabilnosti. Direktivo 
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92/85/EGS je treba ustrezno revidirati v korist zaposlenim ženskam tako, da se zaščiti vloga 
mater in očetov, zlasti z ukrepi za spodbujanje moških k prevzemanju družinskih 
odgovornosti.

Vključevanje obeh staršev v otrokovo življenje od samega začetka dalje je bistvenega pomena 
za zdrav telesni, čustveni in duševni razvoj otroka. Zakonodaja Skupnosti mora zato 
zagotoviti koriščenje neprenosljivega plačanega očetovskega dopusta hkrati s porodniškim 
dopustom. Upravičenost do dopusta bi morala veljati tudi za posvojitve, pri čemer bi si 
morala partnerja tovrstni dopust razdeliti.

3. Trajanje porodniškega dopusta

Ker je 18-tedenski porodniški dopust v številnih državah članicah že zagotovljen, pomeni 
njegovo štiritedensko podaljšanje (s trenutnih 14 tednov na predlaganih 18) majhno 
spremembo, ki najverjetneje ne bo imela velikega vpliva na veljavno zakonodajo držav članic. 
Svetovalni odbor za enake možnosti žensk in moških priporoča podaljšanje porodniškega 
dopusta na 24 tednov.

Po poročevalkinem mnenju bi obdobje dvajsetih tednov ženskam omogočilo, da bi si 
opomogle po porodu in da bi lahko dojile ter vzpostavile trdno vez z otrokom. Daljše obdobje 
bi lahko negativno vplivalo na njihovo vrnitev na trg dela.

Minimalno trajanje dopusta po porodu je treba tudi podaljšati na osem tednov, da bi ženske 
spodbujali k čim daljšemu dojenju.

Predlog Komisije namreč ne vsebuje določb o dojenju. Poročevalka ob upoštevanju 
priporočila Svetovne zdravstvene organizacije A55/15, ki opozarja na pomen dojenja v prvih 
mesecih življenja, in člena 10 konvencije Mednarodne organizacije dela št. 183 iz leta 2000, 
ki priporoča, da mora biti ženska za potrebe dojenja upravičena do enega ali več odmorov 
dnevno ali do krajšega delovnika, vztraja pri skrajšanju delovnega časa za vključitev dojenja, 
brez kakršne koli izgube pravic.

4. Plačilo

V skladu s predlogom Komisije morajo ženske na porodniškem dopustu prejemati polno 
plačilo, to je znesek, ki ustreza njihovi zadnji mesečni plači ali povprečni mesečni plači. 
Vendar ta določba ni obvezna.

Izplačilo polne plače ženskam na porodniškem dopustu zagotavlja, da zaradi odločitve za 
otroke niso finančno prikrajšane. Plačilo ne sme biti nižje od 80 % zadnje mesečne plače ali 
povprečne mesečne plače, kar je ustrezna meja, ki bo zagotavljala, da družine, zlasti 
enostarševske, ne bodo izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti.

5. Prepoved odpusta

Spremembe v zvezi s prepovedjo odpusta in pravicami delavk so nasploh dobrodošle. Enake 
pravice bi morale veljati tudi za očete na očetovskem dopustu.
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V skladu s predlogom Komisije delavke ni dovoljeno odpustiti v obdobju od začetka 
nosečnosti do šestih mesecev po zaključku porodniškega dopusta; slednje obdobje bi bilo 
treba podaljšati na eno leto, saj se morajo ženske mnogokrat prilagoditi novim delovnim 
razmeram, za kar potrebujejo čas.

Poročevalka podpira spremembe na tem področju, vključno s pravico delavke do vrnitve na 
isto ali enakovredno delovno mesto in njeno upravičenostjo do morebitnih izboljšav, 
izvedenih med njeno odsotnostjo. Po drugi strani zavzema stališče, da bodo potrebni zaščitni 
ukrepi za zagotovitev, da bo delovno mesto, ki velja za enakovredno, enako prejšnjemu 
delovnemu mestu, tako glede prejete plače kot tudi predvidenih nalog.

6. Prilagodljiv delovni čas

Po mnenju poročevalke je pomembno, da ima delavka, ki se vrne s porodniškega dopusta, 
možnost svojega delodajalca prositi za spremembo delovnega časa ali oblike dela. Delodajalci 
bodo morali te zahtevke obravnavati in jih v primeru, da so upravičeni, tudi odobriti.

Enaka pravica bi morala veljati tudi za očete, da bi tako spodbudili ženske in moške k 
skupnemu prevzemanju družinskih odgovornosti. Dejstvo, da te določbe uporablja več žensk 
kot moških, povzroča neravnovesje med spoloma, kar neugodno vpliva na položaj žensk na 
delovnem mestu in na njihovo ekonomsko odvisnost.

Poročevalka meni, da je treba dodati določbo, s katero bi bile noseče delavke in delavke, ki so 
pred kratkim rodile ali dojijo, ter očetje na očetovskem dopustu upravičeni do zavrnitve 
nadurnega dela.

7. Zdravje in varnost

Ocena tveganja je v tem predlogu osrednjega pomena, vendar pa predlog ne vključuje 
preventivnih ukrepov za odpravo tovrstnega tveganja za ustvarjanje potomstva. Delodajalcem 
ni treba ukrepati, dokler ne izvejo, da je delavka noseča, kar je navadno v sedmem ali osmem 
tednu. Tveganje nepravilnosti ploda pa je največje v prvih tednih nosečnosti.

Pred oploditvijo so tako ženske kot moški lahko izpostavljeni sprožilnim dejavnikom za 
nastanek genskih mutacij in nepravilnosti, ki vodijo do neplodnosti ter kromosomskih 
deformacij in aberacij; najresnejše pa so posledice za zarodek.

Poročevalka meni, da je to razlog za zaskrbljenost, in zavzema stališče, da nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ni mogoče obravnavati izolirano. Bistvenega 
pomena je spodbujati preventivni pristop, ki zagotavlja ustrezno oceno tveganja na vseh 
delovnih mestih, na katerih delajo ženske in moški v rodni dobi.

8. Ocena učinka

Poročevalka meni, da je treba natančno oceniti stroške in prednosti občutnega podaljšanja 
porodniškega dopusta tako za ženske kot za družbo. Takšno podaljšanje s spodbujanjem 
dojenja omogoča zlasti varčevanje pri zdravstvenih izdatkih in pozitivno vpliva na okolje in 
kupno moč gospodinjstev.
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