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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 3 октомври 2008 г. Комисията представи своето предложение за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за 

въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по 

време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Основната цел на предложението е да се подобри закрилата на бременните работнички 

и на работничките родилки или кърмачки. По-специално, с това предложение 

минималната продължителност на отпуска по майчинство се удължава от 14 на 18 

седмици.
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Всички делегации поддържат общи резерви за разглеждане на предложението. DK, FR, 
MT и UK внесоха резерви за парламентарно разглеждане. Освен това няколко 
делегации припомниха подкрепата си за изявлението, включено в протокола от 
заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 
въпроси от 6 декември 2010 г.1.

Европейският парламент прие позицията си на първо четене на 20 октомври 2010 г.
Европейският икономически и социален комитет прие становището си по 
предложението на 13 май 2009 г.

Европейският парламент от своя страна изрази становището, че отпускът по 
майчинство следва да е с продължителност 20 седмици и да е напълно платен, и 
припомни, че периодът от 20 седмици е препоръчан от СЗО и дава на майките 
възможност да се възстановят напълно от раждането и да установят тясна връзка с 
новороденото дете. Позицията на Парламент на първо четене съдържа повече от 70 
изменения на предложението на Комисията, вкл. право на поне две седмици напълно 
платен отпуск по бащинство на лице, чиято съпруга или партньорка на семейни начала 
е родила наскоро.

След като обсъждането в Съвета от 6 декември 2010 г. показа, че продължителността на 
отпуска по майчинство и свързаното с това обезщетение са най-чувствителните теми, 
унгарското председателство реши да ги остави за обсъждане в рамките на работната 
група в началото на 2011 г., като вместо това се концентрира върху няколко тематични 
групи от изменения (разпоредби относно завръщането на работа; здраве и безопасност 
и условия на работа на бременните работнички; съвместяване на професионален и 
семеен живот; равно третиране и общи въпроси, свързани с недопускането на 
дискриминация; както и специален отпуск и различни форми на отпуск). По по-голяма 
част от обсъдените изменения на ЕП не бе постигната подкрепата на мнозинството 
делегации. Няколко изменения бяха счетени за прекалено подробни; някои делегации
заявиха неколкократно, че директивата предполага установяването на минимални 
стандарти. Като цяло делегациите смятат, че директивата следва да урежда само 
отпуска по майчинство, като само малък брой делегации бяха отворени към въпросите 
за осиновяването и отпуска по бащинство. По-специално, много делегации изтъкнаха, 
че предложението следва основно да акцентира върху здравето и безопасността по 
време на работа2. По този начин делегациите поставиха под въпрос както двойното 
правно основание, предложено от Комисията, така и идеята за смесването на различни 
видове отпуск.

  
1 17716/10; изявление за протокола от CZ, DK, DE, EE, NL, SK, SE и UK.
2 За повече подробности вж. док. 10541/11, стр. 7—9.
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Макар че унгарското председателство постигна известен напредък в разглеждането на 
конкретни изменения на ЕП, беше ясно, че са необходими допълнителни обсъждания, 
за да се установи становище на Съвета по предложението, както и да се потърси общ 
език между двата съзаконодателни органа.

II. РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

a) Подходът на председателството

Председателството недвусмислено включи предложението в приоритетите на 
работната си програма, в областта на „Солидарност между поколенията: 
демографското бъдеще на Европа“. С оглед да определят следващите етапи на 
работа по досието, председателството осъществи неофициални контакти с 
различни делегации, Парламента и Комисията; при липсата на мандат 
председателството бе в състояние да изслуша различните страни, но без да може 
да вземе позиция.

На неофициалното заседание на министрите по въпросите на семейството и 
равенството между половете, провело се в Краков на 21 октомври, 
председателството прикани министрите да обсъдят въпроса за съвместяването на 
професионалния, личния и семейния живот, като се направи специално 
позоваване на правата на работещите родители, имайки предвид ключовата роля 
на Директивата за майчинството в този контекст.

Основавайки се на обсъжданията по-горе, председателството се обърна към 
Парламента по време на разискването в пленарна зала от 25 октомври, въз основа 
на устен въпрос № 184/2011 от докладчика, г-жа Estrella. В своя въпрос към 
Съвета г-жа Estrella беше заявила, че Парламентът е „наясно, че редица държави-
членки са изразили опасения относно приетите от Европейския парламент 
изменения“ и че „Европейският парламент е проявил готовност за гъвкавост“1.
По-специално министърът изтъкна, че Съветът не би могъл да приеме 
предложението за 20 седмици напълно платен отпуск по майчинство и се спря по-
подробно на фактори като широкото многообразие на системите за закрила на 
майчинството и за социално осигуряване сред държавите-членки, различните 
подходи към субсидиране на получателите на обезщетения, принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и въпроса за отражението върху бюджета.

  
1 16145/11.
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Председателството благодари на членовете на Европейския парламент за 

конструктивния тон на разискването и приветства предложенията им за излизане 

от безизходицата.

б) Елементи, които да се вземат предвид при бъдещата работа

След като представи на Парламента становището, че вариантът за 20 седмици 

напълно платен отпуск по майчинство е немислим за Съвета, председателството 

прецени, че за да осигури напредък по работата, следва да започне процес на 

размисъл по различни варианти, които биха могли да бъдат допълнително 

проучени. Ето защо подготвителните органи на Съвета възобновиха работа по 

досието, отчитайки елементите от предложението, които не са били разглеждани 

по време на унгарското председателство, т.е. продължителността на отпуска по 

майчинство и обезщетенията за майчинство, а също и обмисляйки следващите 

стъпки по досието.

Като е наясно със съществените резерви, изразени от значителен брой държави-

членки по отношение на позицията на Парламента от първо четене, 

председателството представи — като основа за обсъждане с разяснителна цел —

няколко варианта, които обхващат основните елементи на досието 

(продължителност на отпуска по майчинство между 16 и 18 седмици, размер на 

обезщетението за майчинство и евентуалното включване на клауза за преход в 

директивата). Председателството прикани делегациите да изразят становището си 

за това дали някой от тези варианти би могъл да послужи като основа за по-

нататъшно обсъждане в рамките на Съвета, изтъквайки, че съдържащите се в 

бележката на председателството четири варианта все още не са окончателно 

изготвени предложения, а по-скоро възможни елементи за допълнително 

обсъждане. Макар че някои делегации считат провеждането на обсъждания за 

преждевременно, а в някои случаи неосъществимо предвид настоящото 

икономическо положение, председателството успя да изготви следните 

предварителни заключения по представените варианти:

- няма подкрепа за напълно платен отпуск по майчинство (дори с по-малка 

продължителност от 20 седмици);
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- с най-голяма подкрепа сред делегациите се ползва вариантът за 

допълнително заплащане под формата на обезщетение за болнични; Няколко 

делегации изразиха опасение, че самият термин „обезщетение за болнични“ 

звучи неясно (има различни форми на подобен отпуск, вкл. регламентирано 

обезщетение и обезщетение, зависещо от плащането на вноски, като 

размерът на обезщетението би могъл да зависи и от продължителността на 

болестта);

- беше заявена известна подкрепа и за варианта, според който следва да се 

определи таван на обезщетението за майчинство, като основа за по-

нататъшно обсъждане;

- макар за някои делегации клаузата за преход да представлява интересен 

вариант, други не бяха съгласни с този подход.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В светлината на състоялите се обсъждания и след проведения обмен на мнения по 

време на неофициалното заседание на министрите в Краков на 21 октомври, стана 

пределно ясно, че периодът от 20 седмици напълно платен отпуск по майчинство е 

неприемлив за Съвета. Отчитайки широкото многообразие на системите за закрила на 

майчинството и за социално осигуряване сред отделните държави-членки, както и 

финансовите последици, особено по време на криза, въвеждането на подобно решение 

би могло да има обратен ефект. В действителност, държавите-членки не могат да 

подкрепят дори по-кратък период на напълно платен отпуск по майчинство.

Председателството приветства показаната вече от някои членове на Европейския 

парламент отвореност и гъвкавост по тези въпроси (вкл. по време на разискването в 

пленарна зала от 25 октомври), както и заявената от мнозинството държави-членки 

готовност да продължат да работят по досието, стига да получат съответните 

уверения. Председателството смята, че конструктивният диалог между Парламента и 

Съвета е от изключително значение за постигането на по-нататъшен напредък, както 

бе изтъкнато от Комисията и редица държави-членки.
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За постигането на тази цел се препоръчва осъществяването на неофициални контакти 

и консултации с Европейския парламент. Подобни контакти следва да допринесат и за 

установяване на степента на евентуални отстъпки от страна на Парламента при 

преговори със Съвета.

Председателството се надява, че по-гъвкавият подход на Парламента може да осигури 

възможност за по-нататъшен конструктивен диалог между съзаконодателните органи 

и за постигане на евентуален компромис в бъдеще. Следва да се изтъкне, че 

готовността на Съвета за преговори зависи от степента на гъвкавост, която 

Европейският парламент е готов да демонстрира в бъдещия диалог, и от ясните и 

конкретни знаци за начина, по който Парламентът ще вземе предвид становищата на 

държавите-членки.

Председателството взема под внимание изявлението на Комисията, че няма да оттегли 

предложението и приветства конструктивния подход на Комисията към по-

нататъшната работа, както и готовността ѝ да допринесе по положителен начин за 

предстоящите действия.

Имайки предвид ключовата роля на законодателството в областта на майчинството за 

развитието на социалната политика в Европейския съюз, председателството заявява 

готовността си да подкрепя бъдещите председателства в усилията им за постигане на 

по-нататъшен напредък.

___________________


