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Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 
üks liidu aluspõhimõtetest. Vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklile 3 on liidu 
üks eesmärk edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust. Ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 23 kohaselt tuleb 
kõikides valdkondades, sealhulgas seoses 
tööhõive, töö ja palgaga, tagada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus.

(2) Sooline võrdõiguslikkus on üks liidu 
aluspõhimõtetest. Vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 3 on liidu eesmärgid 
võitlemine sotsiaalse tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu, sotsiaalse õigluse 
ja kaitse, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse, põlvkondade 
solidaarsuse ja lapse õiguste kaitse 
edendamine. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 8 on sätestatud, et kõigi 
asjaomaste meetmete puhul on liidu 
eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse 
kaotamine ja võrdõiguslikkuse 
edendamine. Lisaks on Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta (edaspidi: harta) III 
jaotise alusel kõik seaduse ees võrdsed, 
keelatud on diskrimineerimine ning 
kõikides valdkondades, sealhulgas seoses 
tööhõive, töö ja palgaga, tuleb tagada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkus (harta 
artiklid 20, 21 ja 23). 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli artiklis 33 on pere- ja tööelu 
ühitamise eesmärgil sätestatud õigus 
kaitsele vallandamise eest raseduse ja 
sünnituse korral, õigus tasustatud rasedus- 
ja sünnituspuhkusele ning 
vanemapuhkusele pärast lapse sündi või 
lapsendamist.

(3) Harta artiklis 33 sätestatakse perede 
õiguslik, majanduslik ja sotsiaalne kaitse 
ning selles on pere- ja tööelu ühitamise 
eesmärgil sätestatud õigus kaitsele 
vallandamise eest raseduse ja sünnituse 
korral, õigus tasustatud rasedus- ja 
sünnituspuhkusele ning vanemapuhkusele 
pärast lapse sündi või lapsendamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni üks osaline. Seega on 
kõnealuse konventsiooni sätted alates selle 
jõustumisest Euroopa Liidu õiguskorra 
lahutamatu osa ja liidu õigusakte tuleb 
võimalikult suures ulatuses tõlgendada 
kooskõlas selle konventsiooniga. Muu 
hulgas on konventsiooni artikliga 7 ette 
nähtud, et selle osalised võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada puudega 
lastele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste 
täielik teostamine teiste lastega võrdsetel 
alustel.

(4) Liit ja kõik liikmesriigid on 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
osalised ja peavad üldisemas plaanis 
edendama ja kaitsma kõiki inimõiguste 
ülddeklaratsioonis sätestatud põhiõigusi. 
Seega on kõnealuse konventsiooni sätted 
alates selle jõustumisest Euroopa Liidu 
õiguskorra lahutamatu osa ja liidu 
õigusakte tuleb võimalikult suures ulatuses 
tõlgendada kooskõlas selle 
konventsiooniga. Muu hulgas on 
konventsiooni preambuli punktiga 24 ja 
artikliga 7 ette nähtud, et selle osalised 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
puudega lastele kõigi inimõiguste ja 
põhivabaduste täielik ja võrdne teostamine 
teiste lastega võrdsetel alustel. Lisaks on 
konventsiooni artiklis 23 sätestatud, et 
osalisriigid peavad võtma tõhusaid ja 
asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada 
puuetega inimeste diskrimineerimine 
kõigis abielu, perekonna, lapsevanemaks 
olemise ja suhetega seotud küsimustes 
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võrdsetel alustel teistega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Liikmesriigid on allkirjastanud ja 
ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni ja seega on nad õiguslikult 
kohustatud võtma kõik meetmed 
asjaomaste õiguste rakendamiseks. 
Konventsiooni artiklis 18 nähakse muu 
hulgas ette, et vanematel või teatud 
juhtudel seaduslikel hooldajatel lasub 
esmane vastutus lapse üleskasvatamisel ja 
arendamisel ning et lapse huvid peavad 
olema nende tähelepanu keskpunktis. 
Selles tuletatakse riikidele meelde ka 
nende kohustust võtta tarvitusele kõik 
vajalikud abinõud, et tagada töötavatele 
lapsevanematele võimalus kasutada 
lastehoiuteenuseid ja -asutusi, millele neil 
on õigus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Töö- ja eraelu tasakaalustamise 
poliitika peaks aitama paremini saavutada 
soolist võrdõiguslikkust, soodustades 
naiste osalemist tööturul, muutes meeste 
jaoks lihtsamaks hoolduskohustuste 
jagamise naistega võrdsetel alustel ning 
vähendades soolist sissetuleku- ja 
palgalõhet. Selline poliitika peaks võtma 
arvesse demograafilisi muutusi, sealhulgas 
elanikkonna vananemise mõju.

(5) Töö- ja eraelu tasakaalustamise 
poliitika peaks aitama paremini saavutada 
soolist võrdõiguslikkust, soodustades 
naiste osalemist tööturul, julgustades mehi 
jagama hoolduskohustusi naistega 
võrdsetel alustel ja muutes selle nende 
jaoks lihtsamaks ning vähendades soolist 
sissetuleku-, palga- ja pensionilõhet. 
Selline poliitika peaks võtma arvesse 
sooliste stereotüüpide vähendamist, 
hoolduskohustuste tunnustamist ja 
ümberjagamist, kõikide hooldusteenuste 
liikide kvaliteedinõuete väljatöötamist ja 
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rakendamist, ning arvestama 
demograafilisi muutusi, sealhulgas 
elanikkonna vananemise mõju, seda ka 
hoolduskohustustele. Demograafiliste 
muutuste tekitatud probleemide 
lahendamine on hädavajalik, et töö- ja 
eraelu tasakaalustamise poliitika oleks 
töövaldkonna tulevikuks valmis. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata haavatavatesse 
rühmadesse kuuluvate naiste osalemisele 
tööturul.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Poliitikameetmed, mis on suunatud 
töö ja eraelu tasakaalule mitteametlike 
hooldajate puhul – kes tagavad praegu 
tasuta 80 % kogu hooldusest ELis – on 
vajalikud ja vastavad demograafilistest 
muutustest tingitud probleemidele. Nende 
poliitikameetmetega aidatakse leevendada 
mõjusid, mis on ühelt poolt tingitud 
kasvavast nõudlusest hoolduse järele ning 
teiselt poolt suundumusest väiksemate ja 
geograafiliselt rohkem hajutatud perede 
poole ning tööturule sisenevate naiste 
kasvavast arvust, mis vähendab 
mitteametliku hoolduse võimalusi. 
Mitteametliku hoolduse ülekaal Euroopa 
Liidus koos survega avaliku sektori 
kulutustele mõnes riigis tähendab, et 
selline toetuse vorm muutub veelgi 
tähtsamaks. Seepärast on selge, et 
mitteametlikku hooldust tuleb toetada 
ning hädasti on vaja meetmeid, mis 
võimaldavad hooldajatel ühendada 
hooldamise ja töö.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, 
mille liidu institutsioonid kuulutasid välja 
17. novembril 2017, püütakse liidu 
kodanikele tagada uued ja tõhusamad 
õigused. Sammas tugineb 20 peamisele 
põhimõttele, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust käsitlevale põhimõttele 
2, võrdseid võimalusi käsitlevale 
põhimõttele 3 ning töö- ja eraelu 
tasakaalu käsitlevale põhimõttele 9. 
Viimases märgitakse, et „vanematel ja 
hoolduskohustusega inimestel on õigus 
piisavale puhkusele ja kohandatavale 
töökorraldusele ning õigus saada 
juurdepääs hooldusteenustele. Naistel ja 
meestel on võrdne juurdepääs 
eripuhkusele, et täita oma 
hoolduskohustust, ning neil 
võimaldatakse seda kasutada 
tasakaalustatul viisil.“

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Vanematel ja teistel 
hoolduskohustusega inimestel peaks 
olema õigus piisavale puhkusele, 
kohandatavale töökorraldusele ja 
kättesaadavatele hooldusteenustele. 
Eripuhkus hoolduskohustuste täitmiseks 
peaks olema võrdselt kättesaadav naistele 
ja meestele ning neid tuleks õhutada seda 
kasutama tasakaalustatul viisil.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6c) Euroopa Parlamendi 18. juuni 
2013. aasta algatusraportis „Kriisi mõju 
ebasoodsas olukorras elanikerühmade 
tervishoiuteenuste kättesaadavusele“ 
nõutakse konkreetselt, et komisjon 
esildaks direktiivi hooldajate 
puhkuseõiguste kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6d) Komisjoni (Eurostati) statistiliste 
andmete kohaselt oli 2017. aasta oktoobri 
seisuga meeste tööhõivemäär ELis 71,9 % 
ning naistel 61,4 %, olgugi et naiste 
haridustase on kõrgem.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Töö- ja eraelu tasakaalustamine on 
aga paljude hoolduskohustustega 
lapsevanemate ja töötajate jaoks endiselt 
suur probleem ning mõjutab negatiivselt 
naiste tööhõivet. Peamine tegur, miks 
naised on tööturul alaesindatud, on töö ja 
perekonnaga seotud kohustuste 
tasakaalustamise keerukus. Kui naisel on 
lapsed, kipub ta tegema vähem tunde 
palgatööd ja kulutab rohkem aega 
tasustamata hoolduskohustuste täitmisele. 
Haige või hooldamist vajav sugulane on 
samuti osutunud üheks teguriks, mis 
mõjutab negatiivselt naiste tööhõivet ja 
mille tõttu mõned naised tööturult täielikult 

(7) Töö- ja eraelu tasakaalustamine on 
paljude hoolduskohustustega 
lapsevanemate ja töötajate jaoks endiselt 
suur probleem ning mõjutab negatiivselt 
naiste tööhõivet. Määrav tegur, miks naised 
on tööturul alaesindatud, on lisaks 
diskrimineerimisele juurdepääsule tööle ja 
nende tööhõive seisundi ning maksete ja 
neile avatud tööliikide mõttes töö ja 
perekonnaga seotud vastutusalade 
tasakaalustamise keerukus. Kui naisel on 
lapsed, kipub ta tegema vähem tunde 
palgatööd ja kulutab rohkem aega 
tasustamata hooldustööde täitmisele. 
Lisaks on kasvamas suundumus 
pikendada tööaega hiliste õhtutundideni 
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lahkuvad. ja teatavates sektorites levib öötöö või töö 
riigipühadel, mistõttu on töötajatel raske 
ühitada tööd kohustustega laste ja teiste 
sugulaste või lähedaste ees, kes vajavad 
hooldust või tuge. Hooldamist või toetust 
vajav sugulane on samuti osutunud üheks 
teguriks, mis mõjutab negatiivselt naiste 
tööhõivet ja mille tõttu mõned naised 
tööturult osaliselt või täielikult lahkuvad. 
See kahjustab nende hooldajate 
sotsiaalkindlustus- ja pensioniõigusi, 
tuues mõnel juhul kaasa vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse riski, eriti vanemas 
eas. Uuringud ja praktika näitavad, et kui 
tööandja arvestab töötaja vajadusi, toob 
see talle kokkuvõttes kasu, sest see 
parandab tulemusi, vähendab töölt 
puudumist ning aitab töötajaid leida, 
ametis hoida ja motiveerida.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Kvaliteetse, kättesaadava ja 
taskukohase hoolduse taristu olemasolu 
laste ja teiste hooldust või toetust vajavate 
sugulaste eest hoolitsemiseks on osutunud 
töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika 
seisukohast eriti oluliseks teguriks, mis 
lihtsustab emade kiiret tööturule naasmist 
ja naiste ulatuslikumat osalemist tööturul. 
Enamik liikmesriike ei ole aga 
2018. aastal endiselt täitnud 2002. aastal 
kehtestatud nn Barcelona eesmärke 
lapsehoiu valdkonnas. Nende eesmärkide 
täitmine on ülioluline, et võimaldada 
naistel osaleda täiel määral tööhõives, 
ning kogukonnapõhisesse kvaliteetsesse, 
kättesaadavasse ja taskukohasesse 
lapsehoidu investeerimine mitmeaastases 
finantsraamistikus täidab olukorra 
lahendamisel otsustavat rolli. 
Individuaalseks hooldamiseks ettenähtud 
puhkuse kehtestamine ei tohiks asendada 
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professionaalseid, kättesaadavaid, 
taskukohaseid ja kvaliteetseid 
kogukonnapõhiseid hooldusteenuseid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Praegune liidu õigusraamistik ei paku 
meestele piisavalt stiimuleid 
hoolduskohustuste võrdseks jagamiseks. 
Mitmes liikmesriigis puuduvad tasustatud 
isa- ja vanemapuhkus, mistõttu isad 
võtavad sellist puhkust vähe. Töö- ja eraelu 
tasakaalustamise poliitika erinev ülesehitus 
meeste ja naiste puhul suurendab soolisi 
erinevusi töö- ja hooldusküsimustes. 
Seevastu töö- ja eraelu tasakaalustamise 
meetmed, näiteks puhkuse või paindliku 
töökorralduse kasutamine isade poolt, on 
osutunud positiivselt mõjusaks ning 
vähendanud seda suhtelist tasustamata töö 
hulka, mida teevad naised perekonna 
heaks, ja jätnud naistele rohkem aega 
palgatööks.

(8) Praegune liidu õigusraamistik ei paku 
meestele piisavalt stiimuleid 
hoolduskohustuste võrdseks jagamiseks. 
Mitmes liikmesriigis puuduvad tasustatud 
isa- ja vanemapuhkus ning 
vanemapuhkuse ülekantavus, mistõttu 
isad võtavad sellist puhkust vähe. Töö- ja 
eraelu tasakaalustamise poliitika erinev 
ülesehitus meeste ja naiste puhul suurendab 
soolisi stereotüüpe ja erinevusi töö- ja 
hooldusküsimustes. Seevastu töö- ja eraelu 
tasakaalustamise meetmed, näiteks 
puhkuse või kohandatava töökorralduse 
kasutamine isade poolt, on osutunud 
positiivselt mõjusaks ning vähendanud 
seda suhtelist tasustamata töö hulka, mida 
teevad naised perekonna heaks, ja jätnud 
naistele rohkem aega palgatööks. Lisaks 
näitab Eurofoundi uuring, et puhkuse 
kasutamise määrad lapsevanemate seas 
sõltuvad paljudest omavahel tihedalt 
seotud teguritest. Eriti olulised on 
kvaliteetsed, juurdepääsetavad ja 
taskukohased lastehoolduse ning eakate 
ja puuetega inimeste eest hooldamise 
asutused, teave kättesaadava puhkuse 
kohta, puhkusehüvitise ja töötasu 
erinevused, valitsevad pereelu korralduse 
mudelid ja see, mil määral töötajad 
kardavad puhkuse võtmise korral 
tööturult väljajäämist. Noored on kõigi 
nende tegurite suhtes selgelt kõige 
haavatavamad.



PE637.675/ 9

ET

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Töö- ja eraelu tasakaalu 
parandamiseks tuleks võidelda 
diskrimineerivate tavadega, nagu püsiv 
sooline palgalõhe, et tagada 
lõppkokkuvõttes suurem õiglus tööturul. 
Liikmesriigid koos sotsiaalpartnerite ja 
asjakohaste sidusrühmadega peaksid 
lisama kohustusliku ja koolieelse 
hariduse õppekavadesse soolise 
võrdõiguslikkuse õppe ning ametiasutused 
peaksid püüdma jätkuvalt pakkuda teavet 
ja suurendada teadlikkust. Võrdse 
kohtlemise poliitika eesmärk peaks olema 
lahendada nii meeste kui ka naiste 
ametite ja rollidega seotud stereotüüpide 
probleem ning sotsiaalpartnerid peaksid 
täitma oma keskset rolli nii töötajatele kui 
ka tööandjatele diskrimineerimisega 
võitlemist puudutava teabe jagamisel ning 
nende asjakohase teadlikkuse 
suurendamisel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Et hinnata paremini aluseks olevate 
ja muude seonduvate õigusaktide mõju, 
tuleks kohalikul, piirkondlikul ja riigi 
tasandil koguda ja avaldada asjakohaseid 
andmeid, nagu töötundide arv, töötasu, 
ametikoht, sealhulgas liigendatuna soo ja 
vanuse alusel, et dokumenteerida 
valdkonnaülest diskrimineerimist ning 
kujundada poliitikat sihipärasel ja 
ressursitõhusal viisil. Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
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Parandamise Fond (EUROFOUND), 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 
(Cedefop) koos riiklike ja piirkondlike 
võrdõiguslikkusasutustega peaksid töö- ja 
eraelu tasakaaluga seonduvaid näitajaid 
pidevalt uuendama, et tagada andmete 
asjakohasus ja ajakohasus.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8c) Kooskõlas nõukogu 7. detsembri 
2017. aasta järeldustega, milles 
käsitletakse kogukondliku toetuse ja 
hoolduse edendamist iseseisva 
toimetuleku heaks, on puudega inimestele 
ette nähtud kogukonnapõhiste teenuste ja 
vanusega seotud toetuse rahastamine 
otsustav tegur, tagamaks, et naised ei 
oleks olukorras, kus nad on sunnitud 
tööturult lahkuma või neil ei ole võimalik 
säilitada tasustatud töökohta või uuesti 
tööle asuda.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8d) Sotsiaalselt ja majanduslikult 
jätkusuutliku ühiskonna ülesehitamiseks 
peaks vastutus töö- ja eraelu sobiva 
tasakaalu eest jagunema töötajate, perede, 
sotsiaalpartnerite, kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste ning kõikide 
avaliku ja erasektori tööandjate ja 
teenuseosutajate vahel.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liikmesriigid peaksid julgustama 
sotsiaalpartnereid jätkama aktiivset tööd 
võimalustega, kuidas hõlbustada 
hariduse, täiskasvanuhariduse, 
teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate kaudu töö-, era- ja 
pereelu ühitamist ning suurendada soolist 
võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist 
tööturul.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise küsimustes tuleks 
konsulteerida sotsiaalpartneritega, 
lähtudes liikmesriikide tavadest. Neil 
tuleks soovitada pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle ja sõlmida neid 
olulistes küsimustes, austades samas 
nende sõltumatust ja kollektiivse 
tegutsemise õigust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On asjakohane tunnistada kehtetuks 
ja asendada direktiiv 2010/18/EL, millega 
praegu reguleeritakse vanemapuhkust, ja 
rakendada sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 
raamlepingut. Käesolev direktiiv põhineb 
eelkõige direktiivis 2010/18/EL sätestatud 

(10) On asjakohane tunnistada kehtetuks 
ja asendada direktiiv 2010/18/EL, millega 
praegu reguleeritakse vanemapuhkust, ja 
rakendada sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 
raamlepingut. Käesolev direktiiv põhineb 
eelkõige direktiivis 2010/18/EL sätestatud 
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normidel ja nende tugevdamiseks lisatakse 
sellega praegu kehtivatele õigustele uued 
õigused.

normidel ja nende tugevdamiseks lisatakse 
sellega praegu kehtivatele õigustele uued 
õigused. Käesoleva direktiivi ühtegi sätet 
ei tohiks tõlgendada vanemapuhkuse 
direktiivi raames siiani kehtinud õiguste 
kärpimisena.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
miinimumnõuded isa-, vanema- ja 
hoolduspuhkuse kohta ning lapsevanemate 
ja hoolduskohustustega töötajate paindliku 
töökorralduse kohta. Lihtsustades töö- ja 
eraelu ühitamist lapsevanemate ja 
hooldajate jaoks, peaks käesolev direktiiv 
aitama saavutada aluslepingul põhinevad 
eesmärgid, s.o tagada naistele ja meestele 
võrdsed võimalused tööturul ja nende 
võrdne kohtlemine tööl ning saavutada 
kõrge tööhõivetase liidus.

(11) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
miinimumnõuded isa-, vanema- ja 
hoolduspuhkuse kohta ning lapsevanemate 
ja hoolduskohustustega töötajate 
kohandatava töökorralduse kohta. 
Lihtsustades töö- ja eraelu ühitamist 
lapsevanemate ja hooldajate jaoks, peaks 
käesolev direktiiv aitama saavutada 
aluslepingul põhinevad eesmärgid, s.o 
tagada naistele ja meestele võrdsed 
võimalused tööturul ja nende võrdne 
kohtlemine tööl ning saavutada kõrge 
tööhõivetase liidus. Lisaks tuletatakse 
käesolevas direktiivis meelde praeguseid 
demograafilisi suundumusi, mis toovad 
kaasa veelgi suurema hooldusvajaduse, 
sest ühiskond vananeb, ning seega ka 
vajaduse arendada kättesaadavaid, 
taskukohaseid ja kvaliteetseid laste ja 
eakate hoolekandeasutusi ning neisse 
investeerida, et hooldajad saaksid jätkata 
aktiivset tööelu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kõikide nende töötajate suhtes, 

(12) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kõikide nende töötajate suhtes, 
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kellel on tööleping või mõni muu töösuhe. 
Nagu praegu ka direktiivi 2010/18/EL lisa 
klausli 2 punktis 3 on sätestatud, peaksid 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluma osalise tööajaga töötajate 
töölepingud ja -suhted, tähtajalise 
lepinguga töötajad ning isikud, kellel on 
tööleping või -suhe renditööjõu 
agentuuriga.

kellel on tööleping või mõni muu töösuhe. 
Nagu praegu ka direktiivi 2010/18/EL lisa 
klausli 2 punktis 3 on sätestatud, peaksid 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluma osalise tööajaga töötajate 
töölepingud ja -suhted, tähtajalise 
lepinguga töötajad ning isikud, kellel on 
tööleping või -suhe renditööjõu 
agentuuriga. Komisjon peaks hindama, 
kas käesolevas direktiivis sätestatud õigusi 
on võimalik laiendada ka füüsilisest 
isikust ettevõtjatele. Kui see on 
asjakohane, peaks komisjon esitama selle 
alusel seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Liidu õigusaktidega on praegu 
tagatud võrdne kohtlemine erinevate 
töösuhte liikide vahel, keelatud otsene või 
kaudne sooline diskrimineerimine 
tööhõive, elukutse, sotsiaalkaitse ning 
kaupade ja teenuste kättesaadavusega 
seotud küsimustes, tagatud õiguste 
ülekantavus ja säilimine ühest 
liikmesriigist teise liikumise korral ning 
tagatud miinimumnõuded täiendavate 
pensioniõiguste piiriülese omandamise ja 
säilitamise kohta, samuti 
miinimumnõuded tööandjapensioni 
skeemide läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et soodustada 
hoolduskohustuste võrdsemat jagamist 
meeste ja naiste vahel, tuleks kehtestada 

(13) Selleks et tugevdada 
hoolduskohustuste võrdsemat jagamist 
meeste ja naiste vahel, tuleks kehtestada 
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isadele õigus saada lapse sünni korral 
isapuhkust. Liikmesriikidevaheliste 
erinevuste arvessevõtmiseks ei tohiks 
isapuhkuseõigus sõltuda liikmesriigi 
õiguses määratletud perekonnaseisust.

isadele või liikmesriigi õiguses 
määratletud võrdväärsele teisele vanemale 
õigus saada tasustatud isapuhkust, mis 
tuleb võtta lapse sünni, surnultsünni või 
adopteerimise aja paiku. 
Liikmesriikidevaheliste erinevuste 
arvessevõtmiseks ei tohiks 
isapuhkuseõigus sõltuda liikmesriigi 
õiguses määratletud perekonnaseisust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Liikmesriigid peaksid võtma 
konkreetseid meetmeid, et kõik käesolevas 
direktiivis ette nähtud hüved oleksid 
kohaldatavad lapsevanemate pikaajalise 
välismaal viibimise ajal, et viia lõpule 
rahvusvaheline lapsendamine.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Arvestades asjaolu, et enamik isadest 
ei kasuta isapuhkuseõigust või kannavad 
emale üle suure osa oma puhkusest, ja 
selleks, et innustada teist vanemat võtma 
vanemapuhkust, säilitatakse käesoleva 
direktiiviga igale lapsevanemale senine 
direktiiviga 2010/18/EL kehtestatud õigus 
saada vanemapuhkust vähemalt neli kuud 
ja ühtlasi pikendatakse ühelt kuult neljale 
kuule vanemapuhkuse seda ajavahemikku, 
mida ei või ühelt vanemalt teisele üle 
kanda.

(14) Arvestades asjaolu, et enamik isadest 
ei kasuta isapuhkuseõigust või kannavad 
emale üle suure osa oma puhkusest, ja 
selleks, et innustada teist vanemat võtma 
vanemapuhkust, säilitatakse käesoleva 
direktiiviga igale lapsevanemale senine 
direktiiviga 2010/18/EL kehtestatud õigus 
saada vanemapuhkust vähemalt neli kuud 
ja ühtlasi pikendatakse ühelt kuult neljale 
kuule vanemapuhkuse seda ajavahemikku, 
mida ei või ühelt vanemalt teisele üle 
kanda. Kui neli kuud vanemapuhkust on 
kättesaadav üksnes meestele ega ole 
ülekantav teisele vanemale, ergutab see 
isasid seda kasutama, toetades isadust. 
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See edendab ja hõlbustab ka emade 
taasintegreerimist tööle pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkust ning vanemapuhkust. 
Tingimuste loomine hoolduskohustuste 
tasakaalustatumaks jaotumiseks mõlema 
vanema vahel aitab kindlasti suurendada 
meeste ja naiste osalemist tööhõives.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tagada lapsevanematele 
paremad vanemapuhkusevõimalused lapse 
kasvades, tuleks vanemapuhkust anda kuni 
lapse vähemalt kaheteistaastaseks 
saamiseni. Liikmesriigid peaksid suutma 
kindlaks määrata tähtaja, mille jooksul 
töötaja peab teavitama tööandjat 
vanemapuhkuse taotlemisest, ja otsustama, 
kas vanemapuhkuseõigus võib sõltuda 
teatavast tööstaažist. Arvestades eri 
lepinguvormide üha suuremat hulka, tuleks 
tööstaaži arvutamisel võtta arvesse ühe ja 
sama tööandjaga sõlmitud järjestikuste 
tähtajaliste lepingute summat. Töötajate ja 
tööandjate vajaduste tasakaalustamiseks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, kas nad määravad kindlaks 
juhud, kui tööandja võib vanemapuhkuse 
andmise teatavatel asjaoludel edasi lükata. 
Sel juhul peab tööandja edasilükkamist 
põhjendama.

(15) Selleks et tagada lapsevanematele 
paremad vanemapuhkusevõimalused lapse 
kasvades, tuleks vanemapuhkust anda kuni 
lapse vähemalt kümneaastaseks saamiseni. 
Liikmesriigid peaksid suutma kindlaks 
määrata mõistliku tähtaja, mille jooksul 
töötaja peab teavitama tööandjat 
vanemapuhkuse taotlemisest, ja otsustama, 
kas vanemapuhkuseõigus võib sõltuda 
teatavast tööstaažist, võttes eriti arvesse 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate piiranguid. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalus kehtestada 
minimaalse tööstaaži nõue, mis on 
maksimaalselt kuus kuud ja enne mille 
täitumist ei saa töötaja seda õigust 
kasutada. Arvestades eri lepinguvormide 
üha suuremat hulka, tuleks tööstaaži 
arvutamisel võtta arvesse ühe ja sama 
tööandjaga sõlmitud järjestikuste 
tähtajaliste lepingute summat. Töötajate ja 
tööandjate vajaduste tasakaalustamiseks 
peaks liikmesriigid otsustama, kas nad 
määravad kindlaks juhud, kui tööandja 
võib vanemapuhkuse andmise 
objektiivsetel asjaoludel mõistlikuks 
ajavahemikuks edasi lükata. Sel juhul peab 
tööandja edasilükkamist kirjalikult 
põhjendama.

Võttes arvesse võimalust, et tänu 
paindlikkusele kasutab teine lapsevanem, 
enamasti isa, tõenäolisemalt sellise 
puhkuse õigust, peaks töötajatel olema 

Võttes arvesse võimalust, et tänu 
paindlikkusele kasutab teine lapsevanem, 
enamasti isa, tõenäolisemalt sellise 
puhkuse õigust, peaks töötajatel olema 
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võimalus taotleda vanemapuhkust täis- või 
osaajaga või mõnel muul paindlikul viisil. 
Tööandjale peaks jääma õigus otsustada, 
kas ta rahuldab vanemapuhkuse taotluse 
mõnel muul viisil kui täisajaga. 
Liikmesriigid peaksid ka hindama, kas 
vanemapuhkuse tingimusi ja üksikasjalikku 
korraldust tuleks kohandada eelkõige 
ebasoodsas olukorras lapsevanemate 
erivajadustele.

võimalus taotleda vanemapuhkust täis- või 
osaajaga või mõnel muul paindlikul viisil. 
Tööandjale peaks jääma õigus otsustada, 
kas ta rahuldab vanemapuhkuse taotluse 
mõnel muul viisil kui täisajaga. 
Liikmesriigid peaksid ka hindama, kas 
vanemapuhkuse tingimusi ja üksikasjalikku 
korraldust tuleks kohandada eelkõige 
ebasoodsas olukorras lapsevanemate 
erivajadustele, eriti juhul, kui lapsel on 
puue, vaimse tervise häire või raske 
tervisehäire või haigus, samuti 
üksikvanemate puhul, kes peaks saama 
kasutada vähemalt samal tasemel õigusi 
ja kaitset, mis on käesoleva direktiiviga 
tagatud vanematele, ning neile võivad 
nende konkreetsest olukorrast tulenevalt 
kehtida soodsad erisätted kooskõlas 
siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et lihtsustada töötajate 
töölenaasmist vanemapuhkuse lõppedes, 
peaksid tööandjad vanemapuhkuse ajal 
olema töötajaga ühenduses ning töötaja 
taasintegreerimiseks puhkuse lõppedes 
tuleks võtta sobivaid meetmeid, mille 
asjaomased pooled määravad kindlaks 
liikmesriigi õigust, kollektiivlepinguid ja 
tavasid arvesse võttes.

(16) Selleks et lihtsustada töötajate 
töölenaasmist vanemapuhkuse lõppedes, 
peaksid tööandjad vanemapuhkuse ajal 
olema töötajaga vabatahtlikult ühenduses 
ning töötaja taasintegreerimiseks puhkuse 
lõppedes tuleks võtta sobivaid meetmeid, 
nagu koolitus või ümberõpe, mille 
asjaomased pooled määravad kindlaks 
liikmesriigi õigust, kollektiivlepinguid ja 
tavasid arvesse võttes. Tuleks selgelt välja 
tuua, et töötajad, kes ei soovi ühenduses 
olla, ei ole selleks kohustatud, ning neid ei 
tohi mingil viisil diskrimineerida. Lisaks 
peaksid tööandjad neid töötajaid 
teavitama nende puhkuse või 
kohandatava töökorralduse ajal kõigist 
teistele töötajatele pakutavatest 
koolitustest, edutamisprotsessidest ja 
asutusesisestest vabadest töökohtadest 
ning asjaomastele töötajatele peaks jääma 
õigus neis tegevustes osaleda.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et pakkuda paremaid 
võimalusi säilitada töö nendele meestele ja 
naistele, kelle perekonnas on eakad 
pereliikmed ja/või muud hooldamist 
vajavad sugulased, peaks raskelt haigega 
või ülalpeetava sugulasega töötajatel 
olema õigus saada selle sugulase 
hooldamiseks hoolduspuhkust. Selle 
õiguse kuritarvitamise vältimiseks võib 
enne puhkuse andmist nõuda tõendit 
raske haiguse või hooldusvajaduse kohta.

(17) Selleks et pakkuda töö säilitamiseks 
paremaid võimalusi nendele töötajatele, 
kes hoolitsevad eaka pereliikme ja/või 
muu hooldamist vajava sugulase eest, 
peaks tõsise tervisliku põhjuse või 
vanusega seotud vaeguse tõttu hooldamist 
või toetust vajava sugulasega töötajatel 
olema õigus saada selle sugulase 
hooldamiseks hoolduspuhkust. Enne 
puhkuse andmist tuleks nõuda 
arstitõendit tõsisest tervislikust põhjusest 
tuleneva hooldus- või toetusvajaduse 
kohta, kaitstes samas alati siseriikliku 
õiguse kohaselt nii töötaja kui ka 
hooldamist vajava isiku eraelu ja 
isikuandmeid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Lisaks käesolevas direktiivis 
sätestatud hoolduspuhkuseõigusele peaks 
kõikidele töötajatele säilima liikmesriikide 
kehtestatud tingimustel õigus puududa 
töölt vääramatutel pakilistel ja ootamatutel 
perekondlikel põhjustel, nagu praegu on 
ette nähtud direktiiviga 2010/18/EL.

(18) Lisaks käesolevas direktiivis 
sätestatud hoolduspuhkuseõigusele peaks 
kõikidele töötajatele säilima kooskõlas 
siseriikliku õigusega õigus puududa töölt 
tööõiguste kaotamiseta vääramatutel 
pakilistel ja ootamatutel perekondlikel 
põhjustel, nagu praegu on ette nähtud 
direktiiviga 2010/18/EL.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et stimuleerida lastega ja 
hoolduskohustustega töötajaid, eriti mehi, 
kasutama käesoleva direktiiviga ettenähtud 
puhkuseperioode, peaks neil olema õigus 
piisavale puhkusehüvitisele. Hüvitis peaks 
olema vähemalt samaväärne sellega, mida 
töötaja saab haiguspuhkuse korral. 
Liikmesriigid peaksid võtma arvesse 
sotsiaalkindlustusõiguste (sealhulgas 
tervishoid) järjepidevuse tähtsust.

(19) Selleks et stimuleerida lastega ja 
hoolduskohustustega töötajaid, eriti mehi, 
kasutama käesoleva direktiiviga ettenähtud 
puhkuseperioode, peaks neil olema õigus 
tasule või piisavale puhkusehüvitisele. 
Makse või hüvitis peaks vanema- ja 
hoolduspuhkuse korral moodustama 
vähemalt 78 % töötaja brutopalgast. 
Liikmesriigid peaksid võtma arvesse 
sotsiaalkindlustusõiguste (sealhulgas 
pensioni ja ravikindlustuse) järjepidevuse 
tähtsust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Vastavalt direktiivile 2010/18/EL 
peavad liikmesriigid kindlaks määrama 
töölepingu või -suhte staatuse 
vanemapuhkuse ajal. Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika kohaselt 
säilib töötaja ja tööandja vaheline töösuhe 
puhkuse ajal ja seega on puhkusesaaja liidu 
õiguse kohaselt töötaja ka kõnealusel 
perioodil. Määrates kindlaks töölepingu või 
-suhte staatust käesoleva direktiiviga 
hõlmatud puhkuste perioodil, sealhulgas 
seoses sotsiaalkindlustusõigustega, peaksid 
liikmesriigid seepärast tagama töösuhte 
säilimise.

(20) Vastavalt direktiivile 2010/18/EL 
peavad liikmesriigid kindlaks määrama 
töölepingu või -suhte staatuse 
vanemapuhkuse ajal. Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika kohaselt 
säilib töötaja ja tööandja vaheline töösuhe 
puhkuse ajal ja seega on puhkusesaaja liidu 
õiguse kohaselt töötaja ka kõnealusel 
perioodil. Määrates kindlaks töölepingu või 
-suhte staatust käesoleva direktiiviga 
hõlmatud puhkuste perioodil, sealhulgas 
seoses sotsiaalkindlustusõigustega, peaksid 
liikmesriigid seepärast tagama töösuhte 
säilimise, ilma et see piiraks õigusi 
sotsiaalkindlustusele, sealhulgas pensioni 
sissemakseid, mis kehtivad töötaja suhtes 
kogu puhkuseperioodi vältel. Seda 
arvestades peaksid liikmesriigid tagama, 
et käesolevas direktiivis ette nähtud 
puhkus ei mõjuta kogu asjaomase 
perioodi vältel töötaja pensioniõigusi.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et lapsevanematel ja 
hooldajatel oleks võimalik jääda tööjõu 
osaks, peaksid nad saama kohandada oma 
töögraafikut isiklikele vajadustele ja 
eelistustele. Seepärast peaksid töötavad 
lapsevanemad ja hooldajad saama taotleda 
paindlikku töökorraldust, s.t töötajate 
võimalust kohandada hooldamise otstarbel 
oma töökorraldust, sealhulgas kasutada 
kaugtöövõimalust ja paindlikke tööaegu 
või vähendada töötundide arvu. Töötajate 
ja tööandjate vajaduste rahuldamiseks 
peaksid liikmesriigid saama piirata 
paindliku töökorraldusega perioodi 
kestust, sealhulgas väiksema töötundide 
arvuga perioodi. Kuigi osaajaga töötamine 
on osutunud kasulikuks ja võimaldanud 
mõnel naisel pärast laste saamist tööturule 
edasi jääda, võivad väiksema töötundide 
arvuga pikkade perioodide tulemuseks olla 
väiksemad sotsiaalmaksed, millest 
omakorda on tingitud väiksemad või 
olematud pensioniõigused. Lõpliku otsuse, 
kas kiita heaks töötaja paindliku 
töökorralduse taotlus või mitte, peaks 
tegema tööandja. Paindliku töökorralduse 
vajaduse tinginud asjaolud võivad 
muutuda. Seepärast peaks töötajatele jääma 
mitte üksnes õigus taastada oma algne 
töökorraldus pärast teatava kokkulepitud 
ajavahemiku möödumist, vaid nad peaksid 
ka saama seda taotleda mis tahes ajal, kui 
asjaolud seda nõuavad.

(21) Selleks et lapsevanematel ja 
hooldajatel oleks võimalik jääda tööjõu 
osaks, peaksid nad saama kohandada oma 
töögraafikut isiklikele vajadustele ja 
eelistustele. Seepärast peaksid töötavad 
lapsevanemad ja hooldajad saama taotleda 
kohandatavat töökorraldust, s.t töötajate 
võimalust kohandada hooldamise otstarbel 
oma töökorraldust, sealhulgas kasutada 
kaugtöövõimalust ja kohandatavaid 
tööaegu või vähendada töötundide arvu. 
Töötajate ja tööandjate vajaduste 
rahuldamiseks peaksid liikmesriigid saama 
piirata kohandatava töökorraldusega 
perioodi kestust, sealhulgas väiksema 
töötundide arvuga perioodi. Kuigi osaajaga 
töötamine on osutunud kasulikuks ja 
võimaldanud mõnel naisel pärast laste 
saamist või hooldust või toetust vajavate 
sugulaste hooldamist tööturule edasi jääda, 
võivad väiksema töötundide arvuga 
pikkade perioodide tulemuseks olla 
väiksemad sotsiaalmaksed, millest 
omakorda on tingitud väiksemad või 
olematud pensioniõigused. Paljude 
hooldajate puhul võib see tuua kaasa 
rahalised raskused, mis on tingitud otsese 
ja tulevase sissetuleku kaotusest, samas 
kui mitteametlik hooldamine on 
lõppkokkuvõttes märkimisväärne panus 
ühiskonda ning tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna piiratud eelarvetesse. 
Lõpliku otsuse, kas kiita heaks töötaja 
kohandatava töökorralduse nõue või mitte, 
peaks tegema tööandja, kes peaks nõude 
rahuldamisest keeldumist kirjalikult 
põhjendama. Kohandatava töökorralduse 
vajaduse tinginud asjaolud võivad 
muutuda. Seepärast peaks töötajatele jääma 
mitte üksnes õigus taastada oma algne 
töökorraldus pärast teatava vastastikku 
kokkulepitud ajavahemiku möödumist, 
vaid nad peaksid ka saama seda taotleda 
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mis tahes ajal, kui asjaolud seda nõuavad. 
Seda korda rakendades peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse mikro- ja 
väike-ettevõtete eripära ja nende 
piiranguid töökorraldusele ja 
planeerimisele.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22a) Nõukogu direktiiv 2010/18/EÜ on 
lähtedokument kõigi meetmete jaoks, 
mille liikmesriigid või töötaja 
vanemapuhkuse korral võtavad.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Töötajaid, kes kasutavad oma õigust 
puhkusele või taotlevad paindlikku 
töökorraldust, tuleks kaitsta sellest tuleneva 
diskrimineerimise või mis tahes 
ebasoodsama kohtlemise eest.

(23) Töötajaid, kes kasutavad oma õigust 
puhkusele või taotlevad kohandatavat 
töökorraldust, tuleks kaitsta sellest tuleneva 
diskrimineerimise mis tahes vormi või mis 
tahes ebasoodsama kohtlemise eest. Samal 
ajal tuleb tagada, et nii tööandjate kui ka 
töötajate huvid oleksid kaitstud.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Töötajad, kes kasutavad käesoleva 
direktiiviga ettenähtud puhkuse või 
paindliku töökorralduse õigusi, peaksid 
olema kaitstud sellise vallandamise ja 
võimalikuks vallandamiseks 

(24) Töötajad, kes kasutavad käesoleva 
direktiiviga ettenähtud puhkuse või 
kohandatava töökorralduse õigusi, peaksid 
olema kaitstud sellise vallandamise ja 
võimalikuks vallandamiseks 
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ettevalmistamise vastu, mille põhjuseks on 
see, et nad on taotlenud või kasutanud 
sellise puhkuse või pandliku töökorralduse 
õigust. Kui töötajatele tundub, et nad 
vallandati sel põhjusel, peaks neil olema 
võimalik küsida tööandjalt nõuetekohast 
põhjendust vallandamise kohta.

ettevalmistamise vastu, mille põhjuseks on 
see, et nad on taotlenud või kasutanud 
sellise puhkuse või kohandatava 
töökorralduse õigust. Kui töötajatele 
tundub, et nad vallandati sel põhjusel, 
peaks neil olema võimalik küsida 
tööandjalt nõuetekohast kirjalikku 
vallandamise põhjendust.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kohustus tõendada, et töötajat ei ole 
vallandatud seetõttu, et ta on taotlenud või 
kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust või õigust taotleda artiklis 9 
osutatud paindlikku töökorraldust, peaks 
lasuma tööandjal, kui töötaja esitab kohtule 
või mõnele pädevale asutusele tõendid, mis 
lubavad eeldada vallandamist sel põhjusel.

(25) Kohustus tõendada, et töötajat ei ole 
vallandatud seetõttu, et ta on taotlenud või 
kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust, peaks lasuma tööandjal, kui 
töötaja esitab kohtule või mõnele pädevale 
asutusele tõendid, mis lubavad eeldada 
vallandamist sel põhjusel.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liikmesriigid peaksid ette nägema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused juhuks, kui liikmesriigis 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
õigusnorme või käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate õiguste kohta 
juba kehtivaid õigusnorme ei täideta. 
Võrdse kohtlemise põhimõtte 
tulemuslikuks rakendamiseks vajavad 
töötajad piisavat õiguskaitset ebasoodsa 
kohtlemise või ebasoodsate tagajärgede 
vastu, mis tulenevad käesoleva direktiivi 
kohaste õigustega seoses esitatud kaebusest 
või menetlusest. Ebasoodsalt koheldud 
töötajad võivad olla sunnitud oma õiguste 

(26) Liikmesriigid peaksid ette nägema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused juhuks, kui liikmesriigis 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
õigusnorme või käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate õiguste kohta 
juba kehtivaid õigusnorme ei täideta. 
Võrdse kohtlemise põhimõtte 
tulemuslikuks rakendamiseks vajavad 
töötajad piisavat õiguskaitset ebasoodsa 
kohtlemise või ebasoodsate tagajärgede 
vastu, mis tulenevad käesoleva direktiivi 
kohaste õigustega seoses esitatud kaebusest 
või menetlusest. Ebasoodsalt koheldud 
töötajad võivad olla sunnitud oma õiguste 
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teostamisest loobuma survestamisohu tõttu 
ja seepärast peaksid käesoleva direktiiviga 
ettenähtud õiguste kasutajad olema kaitstud 
mis tahes ebasoodsa kohtlemise vastu. 
Selline kaitse on eriti vajalik töötajate 
esindajatele, kui nad täidavad oma 
ülesandeid.

teostamisest loobuma survestamisohu tõttu 
ja seepärast peaksid käesoleva direktiiviga 
ettenähtud õiguste kasutajad olema kaitstud 
mis tahes ebasoodsa kohtlemise vastu. 
Selline kaitse on eriti vajalik töötajate 
esindajatele, kui nad täidavad oma 
ülesandeid. Tööinspektsioonide ja 
sotsiaalkontrollide raames tuleks jälgida 
asjakohaste vahenditega käesoleva 
direktiivi nõuetekohast rakendamist, et 
vältida diskrimineerimist ning tagada 
töötajatele sotsiaal- ja tööõigustele võrdne 
juurdepääs.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pidades silmas käesoleva direktiiviga 
ettenähtud õiguste kaitse edasist 
suurendamist, peaksid liikmesriikides 
võrdõiguslikkuse küsimusega tegelevad 
asutused olema pädevad ka käesoleva 
direktiiviga hõlmatud valdkondades.

(27) Pidades silmas käesoleva direktiiviga 
ettenähtud õiguste kaitse edasist 
suurendamist, peaksid liikmesriikides 
võrdõiguslikkuse küsimusega ja lapse 
õigustega tegelevad asutused olema 
pädevad ka käesoleva direktiiviga 
hõlmatud valdkondades.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Kavandatud meetmete rakendamisse 
tuleks kaasata kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused, kellel on otsustav roll 
poliitika kujundamisel, rakendamisel ja 
hindamisel valdkondades, kus neil on 
sageli oluline pädevus, nt lastehoid (sh 
lastehoiu eri liigid), eakate ja puudega 
inimeste hooldamine, haridus, 
sotsiaalteenused ja tööhõive, samuti 
sotsiaalne integreerimine ja tööalane 
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konkurentsivõime. Lisaks peaksid 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
edendama parimaid tavasid ning 
vastastikust õppimist töö- ja eraelu 
tasakaalustamise meetmete valdkonnas.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27b) Kodanikuühiskonnal, sealhulgas 
võrdõiguslikkusasutustel peaks olema roll 
soolist võrdõiguslikkust käsitlevate 
õigusaktide ja sätete tõhusas 
kohaldamises töösuhetes, et tagada 
võrdne kohtlemine. Liikmesriigid peaksid 
parandama sotsiaaldialoogi ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõikide asjaomaste sidusrühmade seas.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27c) Töö- ja eraelu tasakaalustamise 
meetmete vastuvõtmise tõhustamiseks 
peaksid liikmesriigid edendama 
vabatahtlikke sertifitseerimissüsteeme, 
millega hinnatakse avaliku sektori ja 
eraorganisatsioonide tulemuslikkust. 
Sertifitseerimissüsteemide rakendamist 
tuleks soodustada stimuleerivate 
meetmetega.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamaid õigusnorme. Praegu kehtiva 
õigusraamistiku alusel omandatud õigused 
jäävad kehtima, kui käesoleva direktiiviga 
ei kehtestata soodsamaid õigusnorme. 
Käesoleva direktiivi rakendamine ei või 
vähendada kehtivates liidu õigusaktides 
sätestatud sellekohaseid õigusi ja see ei ole 
ka mõjuv põhjus, et vähendada töötajatele 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
valdkonnas võimaldatavat üldist 
kaitsetaset.

(28) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, lubades liikmesriikidel 
kehtestada või säilitada soodsamaid 
õigusnorme. Praegu kehtiva 
õigusraamistiku alusel omandatud õigused 
jäävad kehtima, kui käesoleva direktiiviga 
ei kehtestata soodsamaid õigusnorme. 
Käesoleva direktiivi rakendamine ei või 
vähendada kehtivates liidu õigusaktides, 
liikmesriikide õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes sätestatud 
sellekohaseid õigusi ja see ei ole ka mõjuv 
põhjus, et vähendada töötajatele käesoleva 
direktiiviga hõlmatud valdkonnas 
võimaldatavat üldist kaitsetaset.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas direktiivis tuleks 
hoiduda haldus-, finants- ja 
õiguspiirangute kehtestamisest viisil, mis 
pidurdab väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate asutamist ja arengut. Seepärast 
palutakse liikmesriikidel hinnata oma 
ülevõtmisakti mõju VKEdele, veendumaks 
et selle mõju VKEdele ei ole 
ebaproportsionaalne, ning pöörata 
eritähelepanu mikroettevõtjatele ja 
halduskoormusele.

(30) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
peaksid liikmesriigid hoiduma haldus-, 
finants- ja õiguspiirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdab mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate asutamist ja 
arengut või koormab tööandjaid. Seepärast 
palutakse liikmesriikidel hinnata 
korrapäraselt ja põhjalikult oma 
ülevõtmisakti mõju mikro-, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele nii 
eelnevalt kui ka järelevalve käigus, 
veendumaks et selle mõju neile ei ole 
ebaproportsionaalne, ning pöörata 
eritähelepanu mikroettevõtjatele ja 
halduskoormusele, eelkõige seoses 
vanemapuhkuse korra ja paindliku 
töörežiimi mõjuga töökorraldusele, ning 
avaldada selliste hindamiste tulemused. 
Liikmesriike julgustatakse andma mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele suuniseid ja nõu ning lisaks 
võivad nad selliste ettevõtete 
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halduskoormust vähendada ilma 
käesolevas direktiivis sätestatud töötajate 
õigusi kahjustamata ning põhimõtteliselt 
säilitades võrdse kohtlemise nende 
ettevõtjate juures töötavate töötajate ja 
teiste ettevõtjate juures töötavate töötajate 
vahel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32a) Et saavutada pere- ja tööelu 
ühitamisel parem töö- ja eraelu tasakaal 
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus 
ning täita täielikult käesoleva direktiivi 
eesmärk, peaks komisjon kaaluma ka 
nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
läbivaatamist, võttes arvesse käesolevas 
direktiivis kokku lepitud õigusi ja sätteid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide 
mees- ja naistöötajate suhtes, kellel on 
tööleping või -suhe.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide 
mees- ja naistöötajate suhtes, kellel on 
tööleping või -suhe, mis on määratletud 
igas liikmesriigis kehtivate seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ning 
kooskõlas kriteeriumidega, mille alusel 
määratakse kindlaks töötaja staatus 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikale.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „isapuhkus“ – isadele lapse sünni 
korral ette nähtud puhkus;

a) „isapuhkus“ – isadele või liikmesriigi 
õiguses määratletud võrdväärsele teisele 
vanemale lapse sünni või lapsendamise või 
surnultsünni korral ette nähtud tasustatud 
puhkus;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „vanemapuhkus“ – lapse sünni või 
lapsendamise korral lapse eest 
hoolitsemiseks ette nähtud puhkus;

b) „vanemapuhkus“ – lapse sünni, 
lapsendamise või isikuhooldusõiguse 
saamise korral lapse eest hoolitsemiseks 
ette nähtud tasustatud puhkus;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hooldaja“ – töötaja, kes tagab 
isikliku hoolduse või toetuse raskelt 
haigele või hooldamist vajavale 
sugulasele;

c) „hooldaja“ – töötaja, kes pakub 
mittetulunduslikul eesmärgil isiklikku 
hooldust või tuge tõsise tervisliku põhjuse 
tõttu (sh puue, krooniline haigus või 
vaimse tervise seisund, haiglaravi, 
kirurgiline sekkumine ilma haiglaravita 
või vanusega seotud vaegus) järgmistele 
isikutele:
i) sugulane või
ii) isik töötaja lähikonnast, kes on 
esitanud selleks kirjaliku taotluse.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) „hoolduspuhkus“ – hooldajale ette 
nähtud tasustatud puhkus, et ta saaks 
pakkuda sugulasele või töötaja lähikonda 
kuuluvale ja selleks kirjaliku taotluse 
esitanud isikule isiklikku hooldust või 
tuge tõsise tervisliku põhjuse tõttu (sh 
puue, krooniline haigus või vaimse tervise 
seisund, haiglaravi, kirurgiline sekkumine 
ilma haiglaravita või vanusega seotud 
vaegus);

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „sugulane“ – töötaja poeg, tütar, 
ema, isa, abikaasa või registreeritud 
elukaaslane, kui liikmesriigi õigus näeb 
ette registreeritud kooselu;

d) „sugulane“ – töötaja kuni teise astme 
sugulased, sh kasulapsed ja õigusliku 
eestkoste all olevad lapsed või 
registreeritud elukaaslane, kui liikmesriigi 
õigus näeb ette registreeritud kooselu;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „hooldusvajadus“ – olukord, kus 
isik vajab oma puude või tõsise 
terviseprobleemi (v.a raske haigus) tõttu 
ajutist või alalist hooldamist;

e) „hooldamise ja toetuse vajadus“ – 
individuaalne abi või toetus, mis 
võimaldab puudega isikul või vaimse 
tervise probleemiga, terviseprobleemiga 
või vanusest tingitud vaegusega isikul 
ühiskonnaelus täiel määral osaleda;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „paindlik töökorraldus“ – töötajate 
võimalus kohandada oma töökorraldust, 
sealhulgas kasutada kaugtöövõimalust ja 
paindlikku töögraafikut või vähendada 
töötundide arvu.

f) „kohandatav töökorraldus“ – 
töötajate võimalus kohandada 
vabatahtlikkuse alusel oma töökorraldust, 
sealhulgas kasutada kaugtöövõimalust, kui 
see on teostatav, ja paindlikku töögraafikut 
või vähendada töötundide arvu.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada isadele lapse sünni 
korral õigus saada vähemalt kümme 
tööpäeva isapuhkust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada isadele või liikmesriigi 
õiguses määratletud võrdväärsele teisele 
vanemale õigus saada vähemalt kümme 
tööpäeva isapuhkust, mis on ette nähtud 
lapse sünni või lapsendamise aja paiku 
kasutamiseks. Liikmesriigid võivad 
otsustada, kas nimetatud puhkust saab 
võtta osaliselt ka enne või ainult vahetult 
pärast lapse sündi, lapsendamist või 
surnultsündi.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada lõikes 1 osutatud isapuhkust 
kehtib sõltumata ettevõttes töötatud ajast.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid hindavad, kas on 
asjakohane kohandada siseriiklikus 
õiguses isapuhkuse kättesaadavuse 
tingimusi ja selle kohaldamise 
üksikasjalikku korda nende isade 
vajadustele, kes on suuremat kohalolu 
eeldavas eriolukorras. Eriolukorrad 
võivad hõlmata puudega isasid, puudega 
laste, sh vaimse tervise probleemiga, raske 
tervisehäirega või haigusega laste isasid 
ning üksikisasid, nagu on määratletud 
siseriiklikus õiguses või tavas.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid hindavad vajadust 
võtta vajalikud meetmed tagamaks, et 
isapuhkuse kohaldamist kohandatakse 
mitmike sünni, enneaegse sünni ja 
lapsendamisega ning puudega vanemate, 
vaimse tervise probleemidega vanemate 
ning puudega või vaimse tervise 
probleemiga laste vanemate vajadustega. 
Liikmesriigid võivad määratleda ka teisi 
juhte, kus isapuhkust kohaldatakse 
erikorra alusel.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et töötajatel on 
individuaalne õigus vähemalt nelja kuu 
pikkusele vanemapuhkusele enne lapse 
teatavasse ikka jõudmist, so vähemalt enne 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et töötajatel on 
individuaalne õigus vähemalt nelja kuu 
pikkusele vanemapuhkusele enne lapse 
teatavasse ikka jõudmist, s.o vähemalt enne 
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12-aastaseks saamist. 10-aastaseks saamist. Liikmesriigid võivad 
kõnealust künnist tõsta puudega või 
kroonilise haigusega laste, lapsendanud 
vanemate, puudega vanemate ja vaimse 
tervise probleemiga vanemate puhul.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid hindavad võimalust 
laiendada käesolevas direktiivis sätestatud 
vanemapuhkuse korda üksikvanematele. 
Käesoleva direktiiviga vanematele tagatud 
õigused ja kaitse on vähemalt samal 
tasemel kättesaadavad üksikvanematele 
ning neile võivad nende konkreetsest 
olukorrast tulenevalt vastavalt liikmesriigi 
õigusele või kollektiivlepingutele kehtida 
erisätted.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad tähtaja, 
mille jooksul töötajad peavad teavitama 
tööandjat vanemapuhkuseõiguse 
kasutamisest. Seda tehes võtavad 
liikmesriigid arvesse nii tööandjate kui ka 
töötajate vajadusi. Liikmesriigid tagavad, 
et töötaja märgib taotlusse kavandatava 
puhkuse alguse ja lõpu.

3. Liikmesriigid kehtestavad mõistliku 
tähtaja, mille jooksul töötajad peavad 
teavitama tööandjat vanemapuhkuseõiguse 
kasutamisest, täpsustades puhkuse 
kavandatud alguse ja lõpu. Seda tehes 
võtavad liikmesriigid arvesse nii 
tööandjate, eriti mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, kui ka 
töötajate vajadusi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid võtavad konkreetsed 
meetmed selle tagamiseks, et kõiki 
käesolevas direktiivis ette nähtud hüvesid 
kohaldatakse, kui lapsevanemad lähevad 
pikemaks perioodiks välismaale, et viia 
lõpule rahvusvahelise lapsendamise 
menetlus.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad seada 
vanemapuhkuse saamise tingimuseks 
üldise või pideva tööstaaži, mis ei ületa üht 
aastat. Nõukogu direktiivi 1999/70/EÜ21 
kohaste ühe ja sama tööandjaga sõlmitud 
järjestikuste tähtajaliste lepingute korral 
võetakse tööstaaži arvutamisel arvesse 
nende lepingute kogukestust.

4. Liikmesriigid võivad seada 
vanemapuhkuse saamise tingimuseks 
üldise või pideva tööstaaži, mis ei ületa 
kuut kuud. Nõukogu direktiivi 
1999/70/EÜ21 kohaste ühe ja sama 
tööandjaga sõlmitud järjestikuste 
tähtajaliste lepingute korral võetakse 
tööstaaži arvutamisel arvesse nende 
lepingute kogukestust.

__________________ __________________
21 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv, 
milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa 
Tööstuse ja Tööandjate 
Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse 
(CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 
tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, 
10.7.1999), lk 43.

21 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv, 
milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa 
Tööstuse ja Tööandjate 
Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse 
(CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 
tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, 
10.7.1999), lk 43.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata asjaolud, mille korral võib 

5. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata asjaolud, mille korral võib 
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tööandja pärast liikmesriigi õiguse, 
kollektiivlepingute ja/või tava kohast 
konsulteerimist vanemapuhkuse andmise 
mõistliku perioodi võrra edasi lükata 
põhjendusel, et see häirib märgatavalt 
ettevõtte korralikku toimimist. Tööandjad 
peavad vanemapuhkuse edasilükkamist 
kirjalikult põhjendama.

tööandja pärast liikmesriigi õiguse, 
kollektiivlepingute ja/või tava kohast 
konsulteerimist vanemapuhkuse andmise 
mõistliku perioodi võrra edasi lükata 
põhjendusel, et see häirib märgatavalt 
ettevõtte tõrgeteta toimimist või mõjutab 
tõsiselt negatiivselt tööandja äritegevust. 
Tööandjad peavad vanemapuhkuse 
edasilükkamist kirjalikult põhjendama. 
Vanemapuhkuse andmise põhjendatud 
edasilükkamise korral pakub tööandja 
võimaluse korral käesoleva artikli lõike 6 
kohaselt paindlikke vanemapuhkuse viise.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele õigus 
taotleda vanemapuhkust osaajaga, 
vaheldumisi töötamisega või mõnel muul 
paindlikul viisil. Tööandjad võtavad 
selliste taotluste kaalumisel ja neile 
vastamisel arvesse enda ja töötajate 
vajadusi. Tööandjad peavad sellise taotluse 
rahuldamisest keeldumist kirjalikult 
põhjendama.

6. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele õigus 
taotleda vanemapuhkust osaajaga, 
vaheldumisi töötamisega või mõnel muul 
paindlikul viisil. Tööandjad võtavad 
selliste taotluste kaalumisel ja neile 
vastamisel arvesse enda ja töötajate 
vajadusi, eeskätt mikro- ja väikestes 
ettevõtetes. Tööandjad peavad sellise 
taotluse rahuldamisest keeldumist pärast 
taotluse saamist mõistliku aja jooksul 
kirjalikult põhjendama.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid hindavad vajadust 
kohandada vanemapuhkuse kohaldamise 
kättesaadavuse tingimusi ja üksikasjalikku 
korda lapsendanud vanemate, puudega 
vanemate ning puudega või pikaajalist 
haigust põdeva lapse vanemate 

7. Liikmesriigid hindavad vajadust 
kohandada vanemapuhkuse kohaldamise 
kättesaadavuse tingimusi ja üksikasjalikku 
korda lapsendanud vanemate, puudega 
vanemate, vaimse tervise probleemiga 
vanemate ning puudega või kroonilist 
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vajadustega. haigust põdeva lapse vanemate 
vajadustega, eeskätt selliste meetmete 
kaudu nagu lapse vanusepiiri tõstmine 
vanemapuhkuse saamiseks, töökohale 
naasmisel lihtsustatud juurdepääs 
osaajaga tööle ja/või vanemapuhkuse 
perioodi pikendamine.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada töötajatele õigus saada aastas 
vähemalt viis tööpäeva hoolduspuhkust. 
Selle õiguse kasutamise tingimuseks võib 
olla töötaja nõuetekohane põhjendus 
sugulase tervisliku seisundi kohta.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada töötajatele õigus saada aastas 
vähemalt viis tööpäeva hoolduspuhkust. 
Selle õiguse kasutamise tingimuseks võib 
olla nõuetekohane meditsiiniline 
põhjendus töötaja sugulase hooldus- ja 
toetusvajaduste kohta või sellise isiku 
hooldus- ja toetusvajaduste kohta, kelle 
eest töötaja hoolitseb vastavalt artikli 3 
punktile ca. Teave tervisliku seisundi 
kohta on konfidentsiaalne ning seda 
jagatakse ainult piiratud arvu asjaomaste 
teenistustega, et tagada nii töötaja kui ka 
hooldust vajava isiku õigus andmete 
kaitsele.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide korda, mis tagab 
töötajatele õiguse pakkuda sugulasele või 
töötaja vahetusse lähikonda kuuluvale 
isikule isiklikku hooldust või tuge võib 
tunnustada hoolduspuhkusena kooskõlas 
lõikega 1, kui siseriiklik kord annab 
samaväärse või suurema kaitse, kui on 
sätestatud käesolevas direktiivis.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad vajadust 
kohandada või laiendada hooldaja 
määratlust asjakohase hoolduspuhkuse 
taotlemiseks, et võtta arvesse eriti 
keerulisi olukordi.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt liikmesriigi õigusele, 
kollektiivlepingutele ja/või tavale ning 
sotsiaalpartneritele delegeeritud volitusi 
arvesse võttes tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 4, 5 või 6 osutatud puhkuseõigusi 
kasutavad töötajad saavad tasu või piisavat 
hüvitist vähemalt võrdväärselt sellega, 
mida asjaomane töötaja saaks 
haiguspuhkuse korral.

Vastavalt liikmesriigi õigusele, 
kollektiivlepingutele ja/või tavale ning 
sotsiaalpartneritele delegeeritud volitusi 
arvesse võttes tagavad liikmesriigid, et 
artiklis 4, 5 või 6 osutatud puhkuseõigusi 
kasutavad töötajad saavad tasu või piisavat 
hüvitist järgmiselt:

a) artikli 4 lõikes 1 osutatud 
vanemapuhkuse puhul tasu või hüvitist, 
mis on vähemalt 80 % töötaja 
brutopalgast;
b) artikli 5 lõikes 1 osutatud 
vanemapuhkuse puhul tasu või hüvitist, 
mis on vähemalt võrdväärne 78 %-ga 
töötaja brutopalgast;
c) artiklis 6 osutatud hoolduspuhkuse 
puhul tasu või hüvitist, mis on vähemalt 
võrdväärne 78 %-ga töötaja brutopalgast.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 9 – lõige 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paindlik töökorraldus Kohandatav töökorraldus

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele, kellel on 
kuni teatavas vanuses, so vähemalt 12-
aastased lapsed, ja hooldajatele õigus 
taotleda nende isikute hooldamiseks 
paindlikku töökorraldust. Paindliku 
töökorralduse kestust võib mõistlikult 
piirata.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele, kellel on 
kuni teatavas vanuses, s.o vähemalt 10-
aastased lapsed, ja hooldajatele õigus 
taotleda nende isikute hooldamiseks 
kohandatavat töökorraldust. Kohandatava 
töökorralduse kestust võib mõistlikult 
piirata.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
raamsuuniseid tähtaja kohta, mille 
jooksul töötajad peavad teavitama 
tööandjat kohandatava töökorralduse 
õiguse kasutamisest, täpsustades selle 
õiguse kasutamise aja kavandatud alguse 
ja lõpu. Seda tehes võtavad liikmesriigid 
arvesse nii tööandjate, eriti mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
kui ka töötajate vajadusi. Liikmesriigid 
võtavad arvesse ka vääramatut jõudu ning 
võimalust, et töötaja ja tööandja 
muudavad teatamistähtaega vastastikusel 
kokkuleppel.

Selgitus

See muudatusettepanek tagab parema õigusselguse kõigi ettevõtjate, eriti mikro-, väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, täpsustades kohandatava töökorralduse kasutamise 
raames mõistliku teatamistähtaja.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööandjad võtavad lõikes 1 osutatud 
paindliku töökorralduse taotluste 
kaalumisel ja neile vastamisel arvesse enda 
ja töötajate vajadusi. Tööandjad peavad 
sellise taotluse rahuldamisest keeldumist 
põhjendama.

2. Tööandjad võtavad lõikes 1 osutatud 
kohandatava töökorralduse taotluste 
kaalumisel ja neile kirjalikult vastamisel 
arvesse enda, eriti mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
töötajate vajadusi. Tööandjad peavad 
sellise taotluse rahuldamisest keeldumist 
või taotluse edasilükkamist kirjalikult 
põhjendama mõistliku aja jooksul pärast 
taotluse saamist, põhjendusel, et see 
häirib märgatavalt ettevõtte tõrgeteta 
toimimist või mõjutab tõsiselt ja 
negatiivselt tööandja äritegevust.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud paindliku 
töökorralduse kestus on piiratud, on 
töötajal õigus taastada oma algne 
töökorraldus pärast kokkulepitud perioodi 
möödumist. Samuti on töötajal õigus 
taotleda oma algse töökorralduse 
taastamist, kui see on põhjendatud 
asjaolude muutumise tõttu. Tööandjad 
peavad selliste taotluste kaalumisel ja neile 
vastamisel arvesse võtma enda ja töötajate 
vajadusi.

3. Kui lõikes 1 osutatud kohandatava 
töökorralduse kestus on piiratud, on 
töötajal õigus taastada oma algne 
töökorraldus pärast kokkulepitud perioodi 
möödumist. Samuti on töötajal õigus 
taotleda oma algse töökorralduse 
taastamist, kui see on põhjendatud 
asjaolude muutumise tõttu. Tööandjad 
peavad selliste taotluste kaalumisel ja neile 
kirjalikult vastamisel arvesse võtma enda 
ja töötajate vajadusi.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid hindavad vajadust 
võtta meetmeid, tagamaks et kohandatava 
tööaja kohaldamine on kohandatud 
suuremat hoolt nõudvas eriolukorras 
olevate vanemate konkreetsetele 
vajadustele, pidades eelkõige silmas 
puudega vanemaid ja puudega laste, 
sealhulgas vaimse tervise probleemidega, 
tõsise terviseprobleemi või raske 
haigusega laste vanemaid, ja 
üksikvanemaid, nii nagu need on 
määratletud liikmesriikide õiguse ja 
tavaga.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õigused, mille töötajad on 
omandanud või mida nad parajasti 
omandavad päeval, kui algab artiklis 4, 5 
või 6 osutatud puhkus, säilivad kuni selle 
puhkuse lõpuni. Sellise puhkuse lõppedes 
kohaldatakse neid õigusi, sealhulgas kõiki 
liikmesriigi õigusest, kollektiivlepingutest 
ja tavast tulenevaid muudatusi.

1. Õigused, mille töötajad on 
omandanud või mida nad parajasti 
omandavad päeval, kui algab artiklis 4, 5, 
6, 7 või 9 osutatud puhkus, säilivad kuni 
selle puhkuse lõpuni või kuni vastava 
kohandatava töökorralduse perioodi 
lõpuni. Sellise puhkuse lõppedes 
kohaldatakse neid õigusi, sealhulgas kõiki 
liikmesriigi õigusest, kollektiivlepingutest 
ja tavast tulenevaid muudatusi.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 4, 5 
või 6 osutatud puhkuse lõppedes on 
töötajatel õigus naasta endisele või sellega 
samaväärsele töökohale nende jaoks mitte 
ebasoodsamatel tingimustel ning saada 

2. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 4, 5 
või 6 osutatud puhkuse lõppedes on 
töötajatel õigus naasta endisele või saada 
samaväärne töökoht nende jaoks mitte 
ebasoodsamatel tingimustel, mis vastavad 
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paremad töötingimused, millele neil oleks 
tekkinud õigus oma äraoleku ajal.

töölepingule, ning saada paremad 
töötingimused, millele neil oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
artiklis 5 sätestatud puhkust on töötajatel 
võimalus vajaduse korral järgida 
taasintegreerimiskava, et soodustada 
nende tagasipöördumist tööandja 
ettevõttesse.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
töölepingu või -suhte staatuse artiklis 4, 5 
või 6 osutatud puhkuste perioodil, 
sealhulgas seoses 
sotsiaalkindlustusõigustega, ja samal ajal 
tagavad töösuhte säilimise sellel 
ajavahemikul.

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
töölepingu või -suhte staatuse artiklis 4, 5, 
6, 7 või 9 osutatud puhkuste või vastava 
kohandatava töökorralduse perioodil ja 
samal ajal tagavad töösuhte säilimise sellel 
ajavahemikul, piiramata seejuures 
sotsiaalkindlustusõigusi, sealhulgas 
pensionimakseid, mida töötaja suhtes 
kogu puhkuseperioodi vältel 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et keelustada töötajate ebasoodne 
kohtlemine põhjusel, et töötaja on 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et keelustada töötajate diskrimineerimine 
ja ebasoodne kohtlemine põhjusel, et 



PE637.675/ 39

ET

taotlenud või kasutanud artiklis 4, 5 või 6 
osutatud puhkust või kasutanud artiklis 9 
osutatud õigust paindlikule 
töökorraldusele.

töötaja on taotlenud või kasutanud artiklis 
4, 5, 6 või 7 osutatud puhkust või 
kasutanud artiklis 9 osutatud õigust 
kohandatavale töökorraldusele.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad koos 
sotsiaalpartneritega asjakohased meetmed 
tagamaks, et kõigile abivajajatele antakse 
ja nad saavad mõistlikku, olemasolevat ja 
kättesaadavat õigusnõustamist ja -abi, 
sealhulgas võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevate asutuste või asjakohaste 
vahendajate pakutavat konfidentsiaalset 
ja isiklikku nõustamist.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelustada töötajate 
vallandamine või selle ettevalmistamine 
põhjusel, et töötaja on taotlenud või 
kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust või õigust taotleda artiklis 9 
osutatud paindlikku töökorraldust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelustada töötajate 
vallandamine või selle ettevalmistamine 
põhjusel, et töötaja on taotlenud või 
kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust või õigust taotleda artiklis 9 
osutatud kohandatavat töökorraldust.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui töötajatele tundub, et nad 
vallandati põhjusel, et nad on taotlenud või 

2. Kui töötajatele tundub, et nad 
vallandati põhjusel, et nad on taotlenud või 
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kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust või artiklis 9 osutatud paindliku 
töökorralduse õigust, võivad nad nõuda 
tööandjalt nõuetekohast põhjendust 
vallandamise kohta. Tööandja peab seda 
põhjendama kirjalikult.

kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 
puhkust, võivad nad nõuda tööandjalt 
nõuetekohast põhjendust vallandamise 
kohta. Tööandja peab seda põhjendama 
kirjalikult.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et kui lõikes 2 
osutatud töötajad esitavad kohtule või 
muule pädevale asutusele tõendid, mis 
lubavad eeldada sellist vallandamist, on 
kostja ülesanne tõendada, et vallandamise 
põhjus oli lõikes 1 osutatust erinev.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et kui töötajad, kellele 
tundub, et nad vallandati põhjusel, et nad 
on taotlenud või kasutanud artiklis 4, 5 
või 6 osutatud puhkust esitavad kohtule 
või muule pädevale asutusele tõendid, mis 
lubavad eeldada sellist vallandamist, on 
kostja ülesanne tõendada, et vallandamise 
põhjus oli muu kui artiklis 4, 5 või 6 
osutatud puhkuse taotlemine või 
kasutamine.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad
Liikmesriigid peaksid nägema ette 
maksusoodustused või muud stiimulid, et 
aidata mikroettevõtjatel ning väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel käesoleva 
direktiivi tingimusi täita.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asutus või 
asutused, kelle ülesanne direktiivi 
2006/54/EÜ artikli 20 kohaselt on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
lapsevanemate ja hooldajate võrdset 
kohtlemist ilma soolise 
diskrimineerimiseta, on ka pädevad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvate küsimuste lahendamisel.

Liikmesriigid tagavad, et asutus või 
asutused, kelle ülesanne direktiivi 
2006/54/EÜ artikli 20 kohaselt on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
lapsevanemate ja hooldajate võrdset 
kohtlemist ilma soolise 
diskrimineerimiseta, on ka pädevad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvate küsimuste lahendamisel. Need 
riiklikud asutused on samuti pädevad 
jälgima käesoleva direktiivi rakendamist 
riiklikul tasandil ning esitama Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudile 
sooliselt eristatud andmeid, et oleks 
võimalik käesoleva direktiivi rakendamist 
nõuetekohaselt jälgida ja hinnata.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 Artikkel 16

Kaitse tase Kaitse tase

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada töötajate jaoks käesoleva 
direktiivi sätetest soodsamad sätted. 
Vastavalt artikli 5 lõikele 2 tagavad nad 
siiski selle, et vähemalt neli kuud 
vanemapuhkusest ei ole ülekantavad.

1. Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitavad töötajate jaoks käesoleva 
direktiivi sätetest soodsamad sätted. 
Vastavalt artikli 5 lõikele 2 tagavad nad 
siiski selle, et vähemalt neli kuud 
vanemapuhkusest ei ole ülekantavad.

2. Käesolev direktiiv ei ole mõjuv 
põhjus, et mis tahes viisil vähendada 
liikmesriikides töötajatele juba antud 
õigusi või võimaldatud kaitse taset.
3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide õigust kohaldada või 
kehtestada õigus- või haldusnorme, mis 
on töötajate jaoks soodsamad, või 
soodustada või lubada töötajate jaoks 
soodsamate kollektiivlepingute 
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kohaldamist.
4. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi, 
mis on töötajatele antud liidu teiste 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud sätted ja 
käesoleva direktiivi artiklis 1 sätestatud 
reguleerimiseseme kohta juba kehtivad 
asjakohased sätted tehakse liikmesriikide 
territooriumil asjaomastele isikutele 
sobival viisil teatavaks.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi kohaselt vastu võetud sätted ja 
käesoleva direktiivi artiklis 1 sätestatud 
reguleerimiseseme kohta juba kehtivad 
asjakohased sätted tehakse liikmesriikide 
territooriumil asjaomastele töötajatele ja 
tööandjatele, eriti mikro-, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele sobival 
viisil teatavaks, sealhulgas ühtse 
digivärava kaudu.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad võimalust 
edendada vabatahtlikke 
sertifitseerimissüsteeme. Ametivõimud 
võiksid kehtestada organisatsioonide 
sertifitseerimist soodustavaid 
stimuleerivaid meetmeid, et avaliku ja 
erasektori organisatsioonid töö- ja eraelu 
tasakaalustavad meetmed laialdasemalt 
kasutuse võtaks.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17a
Dialoog asjaomaste sidusrühmadega

Käesoleva direktiivi eesmärkide 
edendamiseks toetavad Euroopa Liit ja 
selle liikmesriigid dialoogi asjaomaste 
sidusrühmadega, eelkõige lapsevanemate 
ja perekondade ühenduste, tööandjate ja 
ametiühingutega.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist edastavad 
liikmesriigid komisjonile kogu asjakohase 
teabe käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta, et komisjon saaks koostada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle kohta 
aruande.

1. Liikmesriigid hindavad ... [kolm 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva] käesoleva direktiivi 
eesmärkide, eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärgi rakendamist 
ning selle mõju mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete arengule, 
ning edastavad komisjonile kogu 
asjakohase teabe käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta, et komisjon saaks 
koostada aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tuginedes liikmesriikide poolt lõike 
1 alusel edastatud teabele, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles antakse ülevaade käesoleva 
direktiivi kohaldamisest ning millele 

2. Tuginedes liikmesriikide poolt lõike 
1 alusel edastatud teabele, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles antakse ülevaade käesoleva 
direktiivi kohaldamisest, sealhulgas 
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vajaduse korral lisatakse seadusandlik 
ettepanek.

esitatakse soo kaupa liigitatud andmed 
käesolevas direktiivis ette nähtud eri liiki 
puhkuste kasutamise ja selle mõju kohta 
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, ning millele vajaduse korral 
lisatakse seadusandlik ettepanek, seejuures 
hinnatakse ka võimalust laiendada 
käesolevas direktiivis sisalduvaid õigusi 
edaspidi ka füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Lõikes 2 osutatud aruandes 
esitatakse ka mõjuhinnangud, muu 
hulgas järgmiste küsimuste kohta:
a) võimalused pikendada 
hoolduspuhkuse kestust,
b) võimalused hooldaja määratluse 
laiendamiseks,
c) käesoleva direktiivi mõju 
pereliikmete hooldajatele, kes kasutavad 
hoolduspuhkuse võimalust, kes on 
kasutanud võimalust taotleda 
kohandatavat töökorraldust ja kes ei ole 
kasutanud ühtki käesoleva direktiiviga 
ette nähtud korraldust.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Komisjon hindab ... [... pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva], 
kas direktiivis järgitakse võrdse 
kohtlemise põhimõtet eri liiki puhkuste 
jaoks ette nähtud sissetuleku asendamise 
eri tasanditel, ning kui tuvastatakse 
diskrimineerimine, võtab viivitamatult 



PE637.675/ 45

ET

vajalikud seadusandlikud meetmed.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast 
selle jõustumist. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid ... [kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile. 

Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõigus 
osutatud meetmetega seoses kohaldatakse 
tööturu osapooltega konsulteerimise 
korda vastavalt konkreetsetele riiklikele 
oludele.


