ДИРЕКТИВА 96/34/ЕЗ НА СОВЕТОТ
од 3 јуни 1996 година
за Рамковниот договор за родителско отсуство склучен помеѓу СПЕУ, ЕЦЈП (CEEP:
Centre Europeen de l’Enterprise Publique - ЕЦЈП: Европски центар на јавни претпријатија) и
ЕКС (ETUC: European Trade Union Confederation - EKС: Европска конфедерација на
синдикати)
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
Имајќи ја предвид Спогодбата за социјална политика додадена кон Протоколот (бр. 14) за
социјална политика што е додаден кон Договорот за основање на Европската заедница, а
особено членот 4 (2) од истиот,
Имајќи го предвид предлогот на Комисијата,
(1) Каде што врз основа на Протоколот за социјална политика, земјите-членки, со
исклучок на Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска (во
понатамошниот текст „земјите-членки“), сакајќи да го следат курсот зацртан со
Социјалната повелба од 1989 година, склучија меѓусебна Спогодба за социјална политика;
(2) Каде што раководителите и работниците можат, во согласност со членот 4 (2) од
Спогодбата за социјална политика, заедно да побараат договорите на ниво на Заедницата
да се спроведат со одлука на Советот на барање на Комисијата;
(3) Каде што ставот 16 од Повелбата на Заедницата за основните социјални права на
вработените за еднаков третман и на мажите и на жените, меѓу другото, предвидува дека
„треба да се донесат и мерки со кои им се овозможува и на мажите и на жените да ги
усогласат своите професионални и семејни обврски";
(4) Каде што Советот, и покрај постоењето на широк консензус, не бил во можност да
постапи по предлогот за Директива за родителско отсуство поради семејни причини (1),
онака како што е изменета и дополнета (2) на 15 ноември 1984 година;
(5) Каде што Комисијата, во согласност со членот 3 (2) од Спогодбата за социјална
политика, се консултираше со раководителите и работниците за можните правци на
дејствување на Заедницата во однос на усогласувањето на професионалниот и семејниот
живот;
(6) Каде што Комисијата, којашто по тие консултации сметаше дека е пожелно Заедницата
да дејствува, уште еднаш се консултираше со раководителите и со работниците за
содржината на предвидениот предлог во согласност со членот 3 (3) од наведената
Спогодба;
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(7) Каде што главните прекугранични индустриски организации (СПЕУ, ЕЦЈП и EKС) во
своето заедничко писмо од 5 јули 1995 година ја известија Комисијата за нивната потреба
да ја покренат процедурата предвидена со членот 4 од наведената Спогодба;
(8) Каде што наведените прекугранични индустриски организации, на 14 декември 1995
година, склучија Рамковен договор за родителско отсуство; каде што на Комисијата ù
испратија заедничко барање да го спроведе овој договор со одлука на Советот на барање
на Комисијата во согласност со членот 4 (2) од наведената Спогодба;
(9) Каде што Советот, во својата Резолуција од 6 декември 1994 година за одредени
аспекти за социјалната политика на Европската унија: придонес кон економскосоцијалното приближување во Унијата (3), побара од двете страни на индустријата да ги
искористат можностите за склучување договори, бидејќи тие се, по правило, поблиски до
социјалната реалност и до социјалните проблеми; каде што во Мадрид, членовите на
Советот на Европа од оние земји што ја потпишале Спогодбата за социјална политика го
поздравија заклучокот од овој рамковен договор;
(10) Каде што страните-потписнички сакаа да склучат рамковен договор што ги утврдува
минималните услови за родителско отсуство и отсуство од работа поради виша сила, а на
земјите-членки и/или раководителите и работниците им го препуштија утврдувањето на
условите според кои би се применувало родителското отсуство, со цел да се земе предвид
состојбата, вклучувајќи ја и состојбата на планот на семејната политика, што постои во
секоја земја-членка, особено што се однесува до условите за одобрување на родителско
отсуство и користењето на правото за родителско отсуство;
(11) Каде што директива во смисла на членот 189 од Договорот е соодветното средство за
спроведување на овој рамковен договор; каде што таа е обврзувачка за земјите-членки
што се однесува до резултатите што треба да се постигнат, но им го препушта изборот на
формите и на методите;
(12) Каде што, почитувајќи го принципот на второстепеност и принципот на сразмерност,
онака како што се утврдени во членот 3б од Договорот, земјите-членки не можат во
доволна мера да ги постигнат целите на оваа директива, па оттука истите повеќе можат да
бидат постигнати од Заедницата; каде што оваа директива е ограничена на минимумот
потребен да се постигнат овие цели и не оди подалеку од она што е неопходно за да се
постигнат тие цели;
(13) Каде што Комисијата изготви предлог за директива, водејќи сметка за статусот на
страните-потписнички како претставници, нивниот мандат и законитоста на клаузулите од
Рамковниот договор, како и за усогласеноста со релевантните одредби што се однесуваат
на малите и на средните претпријатија;
(14) Каде што Комисијата, во соогласност со нејзиното Соопштение од 14 декември 1993
година во врска со примената на Протоколот за социјална политика, го информираше
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Европскиот парламент испраќајќи му го текстот од Рамковниот договор, придружен со
нејзиниот предлог за директива и Меморандумот со објаснување;
(15) Каде што Комисијата го информираше и Економско-социјалниот комитет испраќајќи
му го текстот од Рамковниот договор, придружен со нејзиниот предлог за директива и
Меморандумот со објаснување;
(16) Каде што клаузулата 4 точка 2 од Рамковниот договор наведува дека спроведувањето
на одредбите од овој договор не претставува валидна основа за намалување на општото
ниво на заштита што им се пружа на работниците во областа опфатена со овој договор.
Ова не го доведува во прашање правото на земјите–членки и/или на раководителите и
работниците да донесат различни законодавни, регулативни или договорни одредби,
поради околностите што се менуваат (вклучувајќи го и воведувањето на непреносливост),
сè додека се почитуваат минималните барања предвидени со постојниот договор;
(17) Каде што Повелбата на Заедницата за основните социјални права на вработените ја
согледува важноста на борбата против сите форми на дискриминација, особено на онаа
заснована на пол, боја, раса, вера и на убедување;
(18) Каде што членот Ф (2) од Договорот за Европската унија предвидува дека „Унијата ги
почитува основните права гарантирани со Европската конвенција за заштита на
човековите права и фундаменталните слободи, потпишана во Рим на 4 ноември 1950
година, и произлезени од уставните традиции што се заеднички за земјите-членки како
општи начела на Правото на заедницата“;
(19) Каде што земјите-членки можат, на заедничко барање, да им го доверат
спроведувањето на оваа директива на раководителите и на работниците сè додека тие ги
преземаат сите неопходни чекори за да можат во секое време да ги гарантираат
резултатите што им ги наметнува оваа директива.";
(20) Каде што спроведувањето на Рамковниот договор придонесува за постигнување на
целите од членот 1 од Спогодбата за социјална политика,
ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Спроведување на рамковниот договор
Целта на оваа директива е да го стави во сила приложениот Рамковен договор за
родителско отсуство, склучен на 14 декември 1995 година помеѓу главните прекугранични
индустриски организации (СПЕУ, ЕЦЈП и EKС).

Член 2
Завршни одредби
1. Земјите-членки, најдоцна до 3 јуни 1998 година, ги ставаат во сила законите,
регулативите и административните одредби што се неопходни за да се почитува докрај
оваа директива или се осигуруваат дека, најдоцна до тој датум, раководителите и
работниците ги имаат воведено потребните мерки по пат на договор, додека во исто време
од земјите-членки се бара да ги преземат сите неопходни мерки што им овозможуваат во
секое време да ги гарантираат резултатите што им ги наметнува оваа директива. Потоа, за
тоа веднаш ја информираат Комисијата.
2. Земјите-членки можат да имаат максимум една година дополнителен период, доколку е
потребно, за да се земат предвид посебните потешкотии или спроведувањето по пат на
колективен договор.
Тие мораат веднаш да ја информираат Комисијата за тие околности.
3. Кога земјите-членки ги усвојуваат мерките наведени во ставот 1, тие содржат
упатуување на оваа директива или се придружени со такво упатуување во моментот на
нивното објавување. Земјите-членки го утврдуваат начинот за изработка на тоа упатување.

Член 3
Оваа директива е упатена до земјите-членки.

Во Луксембург, 3 јуни 1996 година.
За Советот
Претседател
Т. ТРЕЈ

АНЕКС

РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА РОДИТЕЛСКО ОТСУСТВО

ПРЕАМБУЛА
Приложениот рамковен договор претставува потфат на СПЕУ, ЕЦЈП и EKС да ги утврдат
минималните услови за родителско отсуство и отсуство од работа поради виша сила како
важно средство за усогласување на работата и семејниот живот и поттикнување на
еднакви можности и третман на и мажите и на жените.
EKС, СПЕУ и ЕЦЈП бараат од Комисијата да го достави овој рамковен договор до Советот
за да се донесе одлука на Советот со која овие минимални услови ќе бидат обврзувачки во
земјите-членки на Европската заедница, со исклучок на Обединетото Кралство Велика
Британија и Северна Ирска.
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Имајќи ја предвид Спогодбата за социјална политика додадена кон Протоколот за
социјална политика што е додаден кон Договорот за основање на Европската заедница, а
особено членовите 3 (4) и 4 (2) од истиот;
2. Каде што членот 4 (2) од Спогодбата за социјална политика овозможува да се спроведат
договорите склучени на ниво на Заедницата, на заедничко барање на странитепотписнички, со одлука на Советот на предлог на Комисијата;
3. Каде што Комисијата ја навести својата намера да ù предложи мерка на Заедницата за
усогласување на работата и семејниот живот;
4. Каде што Повелбата на Заедницата за основните социјални права, под точката 16, која
се занимава со еднаквоста во третманот, предвидува дека треба да се донесат мерки за да
им се овозможи и на мажите и на жените да ги усогласат своите професионални и семејни
обврски;
5. Каде што Резолуцијата на Советот од 6 декември 1994 година потврдува дека
ефикасната политика на еднакви можности подразбира севкупна интегрирана стратегија
која дозволува подобра организација на работното време и поголема флексибилност, како
и полесно враќање на работа, ја забележува важната улога на двете страни од индустријата
во оваа област и им нуди и на мажите и на жените можност да ги усогласат своите
работни одговорности со семејните обврски;
6. Каде што мерките за усогласување на работата и семејниот живот треба да го поттикнат
воведувањето на нови флексибилни начини на организирање на работата и на времето кои

подобро ќе одговараат на општествените потреби што се менуваат и кои треба да водат
сметка и за потребите на претпријатијата и за потребите на вработените;
7. Каде што на семејната политика треба да се гледа во контекст на демографските
промени, ефектите од поместувањето на старосната граница на популацијата,
надминувањето на генерацискиот јаз и поттикнувањето на женското учество во работната
сила;
8. Каде што мажите треба да се поттикнат да преземат еднаков дел од семејните обврски,
на пример, тие треба, преку програми за подигнување на свеста, да се поттикнат да земаат
родителско отсуство;
9. Каде што сегашниот договор е рамковен договор кој ги утврдува минималните услови и
одредби за родителско отсуство, кое се разликува од породилното отсуство и отсуството
од работа поради виша сила, и на земјите-членки и социјалните партнери им го препушта
утврдувањето на условите за користење и утврдувањето на детаљните правила за примена,
а со цел да се земе предвид состојбата во секоја земја-членка;
10. Каде што земјите-членки треба да овозможат задржување на правата за надоместок во
натура за време на боледувањето во текот на минималниот период од родителско
отсуство;
11. Каде што земјите-членки треба, исто така, таму каде што според националните услови
е соодветно и земајќи ја предвид состојбата во буџетот, да го земат предвид задржувањето
на правата за релевантните важечки надоместоци од социјалното осигурување во текот на
минималниот период од родителското отсуство;
12. Каде што овој договор ја зема предвид потребата да се подобрат условите во
социјалната политика, да се засили конкурентноста на економијата на Заедницата и да се
избегне наметнувањето административни, финансиски и законски ограничувања на начин
што би го отежнал создавањето и развојот на малите и на средните претпријатија;
13. Каде што раководителите и работниците се во најдобра позиција за изнаоѓање
решенија што ќе одговараат и на потребите на работодавците и на потребите на
вработените, па оттука мора да им се даде посебна улога во спроведувањето и примената
на сегашниот договор,
СТРАНИТЕ-ПОТПИСНИЧКИ СЕ СОГЛАСИЈА ЗА СЛЕДНОТО:

II. СОДРЖИНА

Клаузула 1: Цел и опсег

1. Овој договор ги утврдува минималните услови со цел да се олесни усогласувањето на
родителските и професионалните одговорности за оние родители што се вработени.
2. Овој договор важи за сите вработени, мажи и жени, што имаат договор за вработување
или за заснивање работен однос дефиниран со закон, колективни договори или обичајното
право што е на сила во секоја земја-членка.

Клаузула 2: Родителско отсуство
1. Овој договор, во согласност со клаузулата 2.2, им одобрува на вработените мажи и жени
поединечно право на родителско отсуство врз основа на тоа што им се родило дете или
усвоиле дете, за да им се овозможи да се грижат за тоа дете до одредена возраст, од
најмалку три месеци, па до 8 години, онака како што ќе определат земјата-членка и/или
раководителите и работниците.
2. За да се поттикнат еднакви можности и еднаков третман меѓу мажите и жените,
страните од овој договор сметаат дека правото на родителско отсуство предвидено според
клаузулата 2.1 треба, во принцип, да се дозволи врз основа на непреносливост.
3. Условите за користење и детаљните правила за примена на родителско отсуство се
дефинираат со закон и/или колективен договор во земјите-членки сè додека се почитуваат
минималните услови од овој договор. Земјите-членки и/или раководителите и
работниците можат, особено:
(a) да одлучат дали родителско отсуство се дозволува врз основа на скратено работно
време или работа со полно работно време, дел по дел или според систем на одработени
работни саати;
(б) да направат правото на родителско отсуство да зависи од периодот на работното
оспособување и/или должината на работниот стаж кои не надминуваат една година;
(в) да ги приспособат условите за користење и детаљните правила за применување на
родителско отсуство кон посебните околности на усвојување;
(г) да утврдат рок за најавување, во кој работникот треба да му најави на работодавецот
кога ќе го користи правото на родителско отсуство, наведувајќи кога ќе почне и кога ќе
заврши отсуството;
(д) да ги дефинираат околностите во кои на работодавецот, по консултирањето во
согласност со националното законодавство, колективните договори и обичајното право,
му е дозволено да го одложи одобрувањето на родителско отсуство од оправдани причини
поврзани со работењето на претпријатието (на пр., кога работата е сезонска, кога во
дадениот рок за најавување не може да се најде замена, кога значителен дел од работната
сила во исто време поднесува барање за родителско отсуство, кога работното место е од

стратешко значење). Секој проблем што произлегува од примената на оваа одредба треба
да се реши во согласност со националното законодавство, колективните договори и
обичајното право;
(ѓ) како дополнание на (д), да одобрат посебни аранжмани за да се задоволат оперативните
и организациските потреби на малите претпријатија.
4. За да се гарантира дека работниците можат да го искористат нивното право на
родителско отсуство, земјите-членки и/или раководителите и работниците ги преземаат
потребните мерки за да ги заштитат работниците од отпуштање врз основа на барање за,
или користење на, родителско отсуство во согласност со националното законодавство,
колективните договори или обичајното право.
5. На крајот од родителското отсуство, работниците имаат право да се вратат на истото
работно место или, доколку тоа не е возможно, на исто или слично работно место што е во
согласност со нивните договори за вработување или за заснивање работен однос.
6. Правата со кои работникот се стекнал или се во процес на датумот на кој родителското
отсуство започнува остануваат да важат сè додека родителското отсуство не заврши. Тие
правила, вклучувајќи ги и сите измени што произлегуваат од националното законодавство,
колективните договори или обичајното право важат на крајот од родителското отсуство.
7. Земјите-членки и/или раководителите и работниците го дефинираат статусот на
договорот за вработување или за заснивање на работен однос во текот на родителското
отсуство.
8. Сите прашања што се поврзани со социјалната заштита, а се во врска со овој договор, ги
разгледуваат и ги утврдуваат земјите-членки во согласност со националното
законодавство, земајќи ја предвид важноста на континуитетот на правата од социјална
заштита, обезбедени преку различни системи, особено здравствената заштита.

Клаузула 3: Отсуство од работа поради виша сила
1. Земјите-членки и/или раководителите и работниците ги преземаат потребните мерки за
да им дадат право на работниците, во согласност со националното законодавство,
колективните договори и/или обичајното право, да отсуствуваат од работа поради виша
сила (итни семејни причини), како што се болест или несреќен случај, каде што
моменталното присуство на работникот е неопходно потребно.
2. Земјите-членки и/или раководителите и работниците можат да ги одредат условите за
користење и детаљните правила за примена на клаузулата 3.1 и да го ограничат ова право
на одреден временски период во текот на годината и/или по случај.

Клаузула 4: Завршни одредби
1. Земјите-членки можат да применат или да воведат поповолни одредби отколку оние
што се утврдени во овој договор.
2. Спроведувањето на одредбите од овој договор не претставува валидна основа за
намалување на општото ниво на заштита што им се пружа на работниците во областа
опфатена со овој договор. Ова не го доведува во прашање правото на земјите–членки
и/или на раководителите и работниците да донесат различни законодавни, регулативни
или договорни одредби, поради околностите што се менуваат (вклучувајќи го и
воведувањето на непреносливост), сè додека се почитуваат минималните услови
предвидени со постојниот договор.
3. Овој договор не го доведува во прашање правото на раководителите и на работниците,
на соодветно ниво, вклучувајќи го и европското ниво, да склучуваат договори со кои се
прилагодуваат и/или се дополнуваат одредбите од овој договор со цел да се земат предвид
посебните околности.
4. Земјите-членки ги донесуваат законите, регулативите и административните одредби
што се неопходни за усогласување со одлуката на Советот во рок од две години по
нејзиното усвојување или осигуруваат дека раководителите и работниците (1) до крајот на
тој рок ќе ги воведат потребните мерки по пат на договор. Земјите-членки, доколку треба
да водат сметка за посебните потешкотии или спроведувањето по пат на колективен
договор, можат да добијат уште максимум една година за да се усогласат со оваа одлука.
5. Спречувањето и решавањето на споровите и на тужбите што произлегуваат од
примената на овој договор се решава во согласност со националното законодавство,
колективните договори и обичајното право.
6. Не доведувајќи ја во прашање улогата на Комисијата, на националните судови и онаа на
Судот на правдата, секое прашање во врска со толкувањето на овој договор на ниво на
Европа, Комисијата прво ќе им го упати на страните-потписнички кои ќе дадат свое
мислење.
7. Страните-потписнички ја разгледуваат примената на овој договор пет години по
датумот на одлуката на Комисијата доколку тоа го побара една од страните на овој
договор.

Во Брисел, 14 декември 1995 година.
Фриц ФЕРЦЕТНИЧ,

1

Во смисла на членот 2 (4) од Спогодбата за социјална политика.

Претседател на EKС
Емилио ГАБАЛЈО,
Генерален секретар
EKС
бул. Емил Жакмејн бр.155
B–1210 Брисел

Антонио Кастелано АЈАНЕТ,
Претседател на ЕЦЈП
Роџер ГУРВЕ,
Генерален секретар
ЕЦЈП
ул. Шарите бр. 15
B-1040 Брисел

Франсоа ПЕРИЊО,
Претседател на СПЕУ
Зигмунд ТИШКИЕВИЧ,
Генерален секретар
СПЕУ
ул. Џозеф II бр. 40
B–1040 Брисел

