
PE637.675/ 1

LT

29.3.2019 A8-0270/ 001-095

PAKEITIMAI 001-095 
pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas
David Casa A8-0270/2018
Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš 
Sąjungos pagrindinių principų. Pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį 
moterų ir vyrų lygybės skatinimas yra 
vienas iš Sąjungos tikslų. Be to, Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
23 straipsnyje reikalaujama, kad moterų ir 
vyrų lygybė būtų užtikrinta visose srityse, 
įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir 
atlyginimą;

(2) lyčių lygybė yra vienas iš Sąjungos 
pagrindinių principų. Pagal Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnį Sąjungos 
tikslai yra kova su socialine atskirtimi ir 
diskriminacija, socialinio teisingumo ir 
apsaugos, moterų ir vyrų lygybės, kartų 
solidarumo skatinimas bei vaiko teisių 
apsauga. SESV 8 straipsnyje numatyta, 
kad visuose savo veiksmuose Sąjunga 
siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės 
apraiškas ir diegti jų lygybę. Be to, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos (Chartija) III antraštinėje dalyje 
numatyta visų lygybė prieš įstatymą, 
diskriminacijos uždraudimas, taip pat kad 
moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinama 
visose srityse, įskaitant priėmimą į darbą, 
darbą ir atlyginimą (Chartijos 20, 21 ir 
23 straipsniai); 

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 33 straipsnyje, siekiant 
užtikrinti galimybę suderinti šeimos 
gyvenimą ir profesinę veiklą, nustatyta 
teisė į apsaugą nuo atleidimo iš darbo dėl 
priežasčių, susijusių su motinyste, taip pat 
teisė į mokamas motinystės atostogas ir į 
vaiko priežiūros atostogas gimus vaikui ar 
jį įvaikinus;

(3) Chartijos 33 straipsnyje, siekiant 
užtikrinti galimybę suderinti šeimos 
gyvenimą ir profesinę veiklą, numatyta 
šeimos teisinė, ekonominė ir socialinė 
apsauga, teisė į apsaugą nuo atleidimo iš 
darbo dėl priežasčių, susijusių su 
motinyste, taip pat teisė į mokamas 
motinystės atostogas ir į vaiko priežiūros 
atostogas gimus vaikui ar jį įvaikinus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjunga yra Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos šalis. Todėl, 
įsigaliojus šiai konvencijai, jos nuostatos 
yra neatsiejama Europos Sąjungos teisinės 
sistemos dalis ir Sąjungos teisės aktai turi 
būti kiek įmanoma aiškinami laikantis šios 
konvencijos nuostatų. Be kita ko, 
konvencijos 7 straipsnyje nustatyta, kad 
konvencijos šalys imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
neįgalūs vaikai kaip ir kiti vaikai galėtų 
visapusiškai naudotis visomis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;

(4) Sąjunga ir visos valstybės narės yra 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos šalys, ir, kalbant bendriau, 
turi skatinti ir saugoti pagrindines teises, 
įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje. Todėl, įsigaliojus šiai 
konvencijai, jos nuostatos yra neatsiejama 
Europos Sąjungos teisinės sistemos dalis ir 
Sąjungos teisės aktai turi būti kiek 
įmanoma aiškinami laikantis šios 
konvencijos nuostatų. Be kita ko, 
konvencijos preambulės 24 dalyje ir 
7 straipsnyje nustatyta, kad konvencijos 
šalys imasi visų būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad neįgalūs vaikai 
kaip ir kiti vaikai galėtų visapusiškai ir 
lygiavertiškai naudotis visomis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Be to, 
Konvencijos 23 straipsnyje numatyta, jog 
šalys turi imtis veiksmingų ir atitinkamų 
priemonių, kad pašalintų neįgaliųjų 
diskriminavimą visais klausimais, 
susijusiais su santuoka, šeima, tėvyste 
(motinyste) ir asmeniniais santykiais, 
lygiai su kitais asmenimis;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valstybės narės yra pasirašiusios ir 
ratifikavusios Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvenciją, taigi turi teisinę pareigą 
imtis visų priemonių, kad atitinkamos 
teisės būtų įgyvendintos. Konvencijos 
18 straipsnyje, be kita ko, numatyta, kad 
pagrindinė atsakomybė už vaiko 
auklėjimą ir vystymąsi tenka tėvams arba 
atitinkamais atvejais teisėtiems globėjams, 
taip pat kad jų pagrindinis rūpestis turi 
būti vaiko interesai. Be to, joje valstybėms 
primenama apie jų pareigą imtis visų 
reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad dirbančių tėvų vaikai turėtų teisę 
pasinaudoti jiems priklausančiomis vaiko 
priežiūros paslaugomis ir įstaigomis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros politika prie lyčių lygybės 
užtikrinimo turėtų būti prisidedama 
skatinant moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 
sudarant palankesnes sąlygas vyrams 
prisiimti lygią su moterimis priežiūros 
pareigų dalį ir mažinant vyrų ir moterų 
pajamų ir darbo užmokesčio skirtumus. 
Tokia politika turėtų būti atsižvelgiama į 
demografinius pokyčius, įskaitant 
visuomenės senėjimo poveikį;

(5) įgyvendinant profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką prie lyčių 
lygybės užtikrinimo turėtų būti 
prisidedama skatinant moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, raginant vyrus ir sudarant 
jiems palankesnes sąlygas prisiimti lygią su 
moterimis priežiūros pareigų dalį ir 
mažinant vyrų ir moterų pajamų, darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus. Pagal 
tokią politiką turėtų būti atsižvelgiama į 
būtinybę kovoti su lyčių stereotipais, 
pripažinti ir perskirstyti priežiūros 
pareigas bei parengti ir įgyvendinti visų 
tipų priežiūros paslaugų kokybės 
standartus, be to, būtina pripažinti 
demografinius pokyčius, įskaitant 
visuomenės senėjimo poveikį ir jo įtaką 
priežiūros pareigoms. Spręsti problemas, 
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kurias kelia demografiniai pokyčiai, 
gyvybiškai svarbu norint užtikrinti, kad 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros politika būtų pritaikyta prie 
darbo poreikių ateityje. Ypatingą dėmesį 
būtina skirti pažeidžiamoms priskiriamų 
moterų dalyvavimui darbo rinkoje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) politika, pagal kurią siekiama 
užtikrinti neformaliųjų prižiūrinčiųjų 
asmenų, šiuo metu Sąjungoje nemokamai 
teikiančių 80 proc. visų priežiūros 
paslaugų, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, yra svarbi 
demografinių pokyčių keliamų iššūkių 
požiūriu ir juos atitinka. Tikimasi, kad ši 
politika padės švelninti didėjančios 
priežiūros paslaugų paklausos poveikį ir 
kartu mažesnių ir geografiškai 
išsibarsčiusių šeimų bei augančio moterų, 
žengiančių į darbo rinką, skaičiaus, dėl 
kurio menksta neformalios priežiūros 
potencialas, tendenciją. Neformalios 
priežiūros paplitimas Sąjungoje kartu su 
spaudimu viešųjų išlaidų srityje, kuris 
patiriamas kai kuriose šalyse, reiškia, kad 
šio pobūdžio paramos svarba greičiausiai 
didės. Todėl aišku, kad neformali 
priežiūra turi būti remiama ir kad 
nepaprastai svarbios yra priemonės, 
kuriomis naudodamiesi prižiūrintieji 
asmenys galėtų derinti priežiūrą su darbu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
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6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos socialinių teisių ramsčio, 
kurį Sąjungos institucijos paskelbė 
2017 m. lapkričio 17 d., tikslas – užtikrinti 
naujas ir veiksmingesnes teises Sąjungos 
piliečiams. Šis ramstis grindžiamas 20 
pagrindinių principų, įskaitant 2-ąjį lyčių 
lygybės principą, 3-ąjį lygių galimybių 
principą ir 9-ąjį profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros principą. Pagal 
pastarąjį pažymima, kad „[t]ėvai ir 
priežiūros pareigų turintys asmenys turi 
teisę į deramas atostogas, lanksčias darbo 
sąlygas ir galimybę pasinaudoti priežiūros 
paslaugomis. Moterims ir vyrams 
suteikiamos vienodos galimybės naudotis 
specialiomis atostogomis, leidžiančiomis 
atlikti savo priežiūros pareigas, ir 
skatinama, kad abiejų lyčių asmenys 
jomis naudotųsi tolygiai“;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) tėvai ir kiti priežiūros pareigų 
turintys asmenys turėtų turėti teisę į 
deramas atostogas ir susitarimus dėl 
pritaikomų darbo sąlygų bei galimybę 
pasinaudoti priežiūros paslaugomis. 
Moterims ir vyrams turėtų būti sudaromos 
vienodos galimybės pasinaudoti 
specialiomis atostogomis savo priežiūros 
pareigoms atlikti ir jie turėtų būti 
raginami jomis naudotis subalansuotai;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Europos Parlamento 2013 m. 
birželio 18 d. pranešime „Krizės poveikis 
pažeidžiamų grupių galimybėms gauti 
priežiūros paslaugas“ Komisija 
konkrečiai raginama pateikti pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl prižiūrinčiųjų asmenų 
atostogų;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Komisijos (Eurostato) 2017 m. 
spalio mėn. duomenimis, vyrų užimtumo 
lygis Sąjungoje siekė 71,9 proc., palyginti 
su 61,4 proc. moterų užimtumo lygiu, 
nežiūrint į tai, kad moterų išsilavinimo 
lygis aukštesnis;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra daugeliui tėvų ir priežiūros 
pareigų turinčių darbuotojų tebėra didelis 
iššūkis, darantis neigiamą poveikį moterų 
užimtumui. Svarbus veiksnys, 
prisidedantis prie nepakankamo moterų 
dalyvavimo darbo rinkoje, yra tai, kad 
sunku suderinti profesines ir šeimos 
pareigas. Vaikų turinčios moterys dažnai 
mažiau laiko dirba mokamą darbą ir 
daugiau laiko praleidžia vykdydamos 
neapmokamas priežiūros pareigas. 
Nustatyta, kad sergančio ar priklausomo 
giminaičio turėjimas taip pat turi neigiamą 
poveikį moterų užimtumui – dėl to kai 
kurios moterys visiškai pasitraukia iš darbo 

(7) profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra daugeliui tėvų ir priežiūros 
pareigų turinčių darbuotojų tebėra didelis 
iššūkis, darantis neigiamą poveikį moterų 
užimtumui. Lemiamas nepakankamo 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje veiksnys, 
neskaitant diskriminacijos mėginant 
įsidarbinti, jų užimtumo statuso ir darbo 
užmokesčio bei joms prieinamo pobūdžio 
darbo, yra tai, kad sunku suderinti 
profesines ir šeimos pareigas. Vaikų 
turinčios moterys dažnai mažiau laiko 
dirba mokamą darbą ir daugiau laiko 
praleidžia atlikdamos neapmokamą 
priežiūros darbą. Be to, stiprėja tendencija 
darbo laiką pratęsti iki vėlaus vakaro, o 
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rinkos; kai kuriuose sektoriuose yra įsigalėjęs 
darbas naktį arba per valstybines šventes 
– dėl to darbuotojams sunku suderinti 
darbą su pareigomis vaikams ir kitiems 
giminaičiams arba savo artimiausio rato 
žmonėms, kuriems būtina priežiūra ar 
pagalba. Nustatyta, kad giminaičio, 
kuriam būtina priežiūra ar pagalba, 
turėjimas taip pat turi neigiamą poveikį 
moterų užimtumui – dėl to nemažai 
moterų visiškai pasitraukia iš darbo rinkos. 
Tai, savo ruožtu, neigiamai veikia šių 
prižiūrinčiųjų asmenų socialinę apsaugą 
ir teises į pensiją, o kai kuriais atvejais 
lemia didesnę skurdo ir socialinės 
atskirties riziką, ypač senatvėje. 
Moksliniai tyrimai ir praktika rodo, kad, 
spręsdami dirbančių prižiūrinčiųjų 
asmenų poreikių klausimą, darbdaviai 
gauna naudos, nes gerėja rezultatai, pvz., 
mažėja neatvykimo į darbą atvejų 
skaičius, pritraukiama daugiau 
darbuotojų, be to, jie išsaugomi ir 
motyvuojami;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) įrodyta, kad galimybė naudotis 
kokybiška, pasiekiama vaikų ir 
giminaičių, kuriems būtina priežiūra ar 
pagalba, infrastruktūra už prieinamą 
kainą yra lemiamas profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
politikos, pagal kurią motinoms 
padedama greitai grįžti į darbo rinką ir 
joje dalyvauti vis daugiau moterų, 
veiksnys. Nežiūrint į tai, 2018 m. 
dauguma valstybių narių vis dar nebuvo 
pasiekusios 2002 m. Barselonos tikslų 
vaikų priežiūros srityje. Pasiekti šiuos 
tikslus nepaprastai svarbu norint leisti 
moterims visapusiškai naudotis galimybe 
dirbti, o kad susiklosčiusi padėtis 
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pasikeistų, prioritetą daugiametėje 
finansinėje programoje svarbiausia teikti 
investicijoms į kokybišką, pasiekiamą 
vaikų priežiūrą už prieinamą kainą. Todėl 
atostogų atskiriems prižiūrintiesiems 
asmenims nustatymas neturėtų tapti 
profesionalių, pasiekiamų aukštos 
kokybės bendruomeninių priežiūros 
paslaugų už prieinamą kainą pakaitalu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) esama Sąjungos teisine sistema 
sukuriama nedaug paskatų vyrams prisiimti 
lygią su moterimis priežiūros pareigų dalį. 
Daugelyje valstybių narių nėra mokamų 
tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų, ir tai 
lemia, kad mažai tėvų naudojasi tokiomis 
atostogomis. Dėl vyrų ir moterų profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
politikos disbalanso dar labiau padidėja 
lyčių skirtumai darbo ir priežiūros srityse. 
Kita vertus, nustatyta, kad dėl tėvo 
naudojimosi profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros derinimo 
priemonėmis, tokiomis kaip atostogos ar 
susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų, 
mažėja santykinis moterų atliekamo 
nemokamo darbo šeimoje kiekis ir joms 
lieka daugiau laiko dirbti mokamą darbą;

(8) pagal esamą Sąjungos teisinę sistemą 
sukuriama nedaug paskatų vyrams prisiimti 
lygią su moterimis priežiūros pareigų dalį. 
Daugelyje valstybių narių nėra mokamų 
tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų, be to, 
netaikoma taisyklė, pagal kurią dalį vaiko 
priežiūros atostogų būtų galima perduoti, 
ir tai lemia, kad mažai tėvų naudojasi 
tokiomis atostogomis. Dėl vyrų ir moterų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros politikos disbalanso dar 
labiau stiprėja lyčių stereotipai ir skirtumai 
darbo ir priežiūros srityse. Kita vertus, 
nustatyta, kad dėl tėvo naudojimosi 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros derinimo priemonėmis, 
tokiomis kaip atostogos ar susitarimai dėl 
pritaikomų darbo sąlygų, mažėja 
santykinis moterų atliekamo nemokamo 
darbo šeimoje kiekis ir joms lieka daugiau 
laiko dirbti mokamą darbą. Be to, 
„Eurofound“ tyrimai rodo, kad tai, kokiu 
mastu tėvai naudojasi šiomis 
priemonėmis, priklauso nuo daugybės 
tarpusavyje susijusių veiksnių. Ypač 
svarbi kokybiška, pasiekiama vaikų, 
vyresnio amžiaus ir neįgalių asmenų 
priežiūros infrastruktūra už prieinamą 
kainą, informacija apie galimas atostogas, 
kompensavimas už atostogas ir darbo 
užmokesčio skirtumai, įsigalėję šeimos 
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struktūros modeliai ir tai, kiek 
darbuotojai baiminasi tapti izoliuotais 
nuo darbo rinkos išeidami atostogų. 
Jaunimas – tai grupė, kuri akivaizdžiai 
yra labiausiai pažeidžiama visų šių 
veiksnių požiūriu;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant geresnės profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros, turėtų 
būti keliamas klausimas dėl tokios 
diskriminacinės praktikos, kaip įsigalėjęs 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumas, kad galiausiai būtų užtikrinta 
didesnė lygybė darbo rinkoje. Valstybės 
narės kartu su socialiniais partneriais ir 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
į savo privalomo ir priešmokyklinio 
ugdymo programas turėtų įtraukti 
mokymą apie lyčių lygybę, o valdžios 
institucijos turėtų toliau stengtis teikti 
informaciją ir didinti informuotumą. 
Įgyvendinant vienodo požiūrio politiką 
turėtų būti siekiama spręsti stereotipų, 
susijusių su vadinamosiomis vyriškomis ir 
moteriškomis profesijomis bei 
vaidmenimis, problemą, o socialiniai 
partneriai turėtų imtis savo pagrindinio 
vaidmens – informuoti darbuotojus ir 
darbdavius bei didinti jų informuotumą 
kovos su diskriminacija klausimu;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) siekiant geriau įvertinti pagrindinių 
ir kitų susijusių teisės aktų poveikį, vietos, 
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regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis 
turėtų būti renkami ir skelbiami reikiami 
duomenys, pvz., apie darbo valandų 
skaičių, darbo užmokestį, pareigas, 
įskaitant suskirstymą pagal lytį ir amžių, 
kad būtų galima dokumentais pagrįsti 
tarpsektorinę diskriminaciją ir tikslingai 
bei išteklių požiūriu veiksmingai formuoti 
politiką. Europos lyčių lygybės institutas 
(EIGE), Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) ir 
Europos profesinio mokymo plėtros 
centras („Cedefop“) kartu su 
nacionalinėmis ir regioninėmis lygybės 
tarnybomis turėtų nuolat atnaujinti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros rodiklius bei užtikrinti, kad 
duomenys būtų aktualūs ir prieinami 
reikiamu metu;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) vadovaujantis Tarybos 2017 m. 
gruodžio 7 d. išvadomis dėl 
savarankiškam gyvenimui skirtos 
bendruomeninės paramos ir globos 
plėtojimo, norint užtikrinti, kad moterys 
nebūtų priverstos trauktis iš darbo rinkos 
arba neatsidurtų padėtyje, kai negalėtų 
likti dirbti mokamo darbo ar į jį grįžti, 
svarbiausia yra investuoti į 
bendruomenines paslaugas neįgaliesiems 
arba su amžiumi susijusios pagalbos 
poreikių turintiems asmenims;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8d) siekiant kurti socialiai ir 
ekonomiškai tvarią visuomenę, 
atsakomybę už tinkamą profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą turėtų 
dalintis darbuotojai, šeimos, socialiniai 
partneriai, vietos ir regioninės valdžios 
institucijoms bei visi viešojo ir privačiojo 
sektoriaus darbdaviai ir paslaugų teikėjai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) valstybės narės turėtų skatinti 
socialinius partnerius tęsti savo aktyvų 
darbą padedant derinti profesinį, 
asmeninį ir šeimos gyvenimą bei gerinant 
lyčių lygybę ir vienodą požiūrį darbo 
rinkoje naudojantis ugdymo, suaugusiųjų 
švietimo, informuotumo didinimo 
priemonėmis bei informavimo 
kampanijomis;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) ekonominės, užimtumo ir socialinės 
politikos rengimo ir įgyvendinimo 
klausimais turėtų būti konsultuojamasi su 
socialiniais partneriais, atsižvelgiant į 
nacionalinę praktiką. Jie turėtų būti 
raginami derėtis ir sudaryti kolektyvines 
sutartis dėl jiems svarbių klausimų, 
atsižvelgiant į savo savarankiškumą ir 
teisę imtis kolektyvinių veiksmų;
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) tikslinga panaikinti ir pakeisti 
Direktyvą 2010/18/ES, kuria šiuo metu 
reglamentuojamos vaiko priežiūros 
atostogos, įgyvendinant socialinių 
partnerių sudarytą bendrąjį susitarimą. Ši 
direktyva visų pirma grindžiama 
Direktyvoje 2010/18/ES nustatytomis 
taisyklėmis ir jos papildomos sustiprinant 
esamas teises ir nustatant naujų teisių;

(10) tikslinga panaikinti ir pakeisti 
Direktyvą 2010/18/ES, kuria šiuo metu 
reglamentuojamos vaiko priežiūros 
atostogos, įgyvendinant socialinių 
partnerių sudarytą bendrąjį susitarimą. Ši 
direktyva visų pirma grindžiama 
Direktyvoje 2010/18/ES nustatytomis 
taisyklėmis ir jos papildomos sustiprinant 
esamas teises ir nustatant naujų teisių. Nė 
viena šios direktyvos nuostata neturėtų 
būti laikoma teisių, anksčiau galiojusių 
pagal tą direktyvą, apribojimu;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, susiję su tėvystės, vaiko 
priežiūros ir prižiūrinčiojo asmens 
atostogomis ir su susitarimų dėl lanksčių 
darbo sąlygų taikymu tėvams ir priežiūros 
pareigų turintiems darbuotojams. Sudarant 
palankesnes sąlygas tėvams ir 
prižiūrintiesiems asmenims derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, šia 
direktyva turėtų būti prisidedama prie 
Sutartyje įtvirtintų vyrų ir moterų lygybės, 
susijusios su galimybėmis darbo rinkoje ir 
požiūriu darbe, tikslų įgyvendinimo ir 
aukšto užimtumo lygio Sąjungoje 
skatinimo;

(11) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, susiję su tėvystės, vaiko 
priežiūros ir prižiūrinčiojo asmens 
atostogomis ir su susitarimų dėl 
pritaikomų darbo sąlygų taikymu tėvams ir 
priežiūros pareigų turintiems 
darbuotojams. Sudarant palankesnes 
sąlygas tėvams ir prižiūrintiesiems 
asmenims derinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą, šia direktyva turėtų būti 
prisidedama prie Sutartyje įtvirtintų vyrų ir 
moterų lygybės, susijusios su galimybėmis 
darbo rinkoje ir požiūriu darbe, tikslų 
įgyvendinimo ir aukšto užimtumo lygio 
Sąjungoje skatinimo. Be to, šioje 
direktyvoje primenama apie dabartinius 
demografinius pokyčius, kurie lemia 
priežiūros poreikių didėjimą dėl 
visuomenės senėjimo, taigi ir apie 
būtinybę investuoti bei vystyti pasiekiamą 
aukštos kokybės vaikų ir vyresnio amžiaus 
asmenų priežiūros infrastruktūrą už 
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prieinamą kainą, kuria naudodamiesi 
prižiūrintieji asmenys galėtų toliau 
gyventi aktyvų profesinį gyvenimą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva turėtų būti taikoma 
visiems darbuotojams, dirbantiems pagal 
darbo sutartį ar palaikantiems kitokius 
darbo santykius. Kaip šiuo metu nustatyta 
direktyvos 2010/18/ES priedo 2 straipsnio 
3 dalyje, tai turėtų apimti ne visą darbo 
laiką dirbančių darbuotojų, pagal 
terminuotą darbo sutartį dirbančių 
darbuotojų ir asmenų, pasirašiusių darbo 
sutartį ar turinčių darbo santykių su 
laikinojo įdarbinimo įmone, darbo sutartis 
ar darbo santykius;

(12) ši direktyva turėtų būti taikoma 
visiems darbuotojams, dirbantiems pagal 
darbo sutartį ar palaikantiems kitokius 
darbo santykius. Kaip šiuo metu nustatyta 
direktyvos 2010/18/ES priedo 2 straipsnio 
3 dalyje, tai turėtų apimti ne visą darbo 
laiką dirbančių darbuotojų, pagal 
terminuotą darbo sutartį dirbančių 
darbuotojų ir asmenų, pasirašiusių darbo 
sutartį ar turinčių darbo santykių su 
laikinojo įdarbinimo įmone, darbo sutartis 
ar darbo santykius. Komisija turėtų 
įvertinti galimybę išplėsti naudojimąsi 
teisėmis, kurios numatytos šioje 
direktyvoje, jas suteikiant savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Jei tinkama, 
Komisija šiuo pagrindu turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjungos teisės nuostatomis 
užtikrinamas vienodo požiūrio principas 
įvairaus pobūdžio darbo santykių 
atžvilgiu, draudžiama bet kokia tiesioginė 
ar netiesioginė diskriminacija dėl lyties 
sprendžiant užimtumo, profesinės veiklos, 
socialinės apsaugos ir galimybės gauti 
prekių ir paslaugų klausimus, 
užtikrinamas teisių perkeliamumas ir 
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išsaugojimas persikeliant iš vienos 
valstybės narės į kitą, taip pat 
garantuojami būtiniausi reikalavimai 
norint įgyti ir išsaugoti papildomas teises į 
pensiją užsienyje bei būtiniausi profesinių 
pensijų sistemų skaidrumo reikalavimai;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant skatinti moteris ir vyrus 
lygiau dalytis priežiūros pareigomis, turėtų 
būti nustatyta tėvų teisė į tėvystės 
atostogas, suteikiamas gimus vaikui. 
Siekiant atsižvelgti į valstybių narių 
skirtumus, teisė į tėvystės atostogas turėtų 
nepriklausyti nuo santuokinės ar šeiminės 
padėties, kaip ji apibrėžiama nacionalinėje 
teisėje;

(13) siekiant stiprinti lygesnį priežiūros 
pareigų pasidalijimą tarp moterų ir vyrų, 
turėtų būti nustatyta tėvų ar lygiaverčių 
antrųjų iš tėvų, kaip apibrėžta 
nacionalinėje teisėje, teisė į mokamas 
tėvystės atostogas, kurios būtų 
pasiimamos apytiksliai tuo metu, kai turi 
gimti ar būti įvaikintas vaikas arba kai 
gimsta negyvas kūdikis. Siekiant 
atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, teisė 
į tėvystės atostogas turėtų nepriklausyti 
nuo santuokinės ar šeiminės padėties, kaip 
ji apibrėžiama nacionalinėje teisėje;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) valstybės narės turėtų imtis 
konkrečių priemonių, kad visos šioje 
direktyvoje numatytos išmokos būtų 
taikomos tais atvejais, kai tėvai ilgą laiką 
praleidžia užsienyje siekdami baigti 
tarptautinio įvaikinimo procedūrą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi dauguma tėvų nesinaudoja 
teise į vaiko priežiūros atostogas arba 
didelę jiems priklausančių atostogų dalį 
perduoda motinoms, šia direktyva, siekiant 
paskatinti antrąjį iš tėvų naudotis vaiko 
priežiūros atostogomis, išlaikoma 
kiekvieno iš tėvų teisė į ne trumpesnes kaip 
keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, 
šiuo metu nustatytas Direktyva 
2010/18/ES, tačiau taip pat nuo vieno iki 
keturių mėnesių pailginamas vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpis, kurio tėvai 
negali perduoti vienas kitam;

(14) kadangi dauguma tėvų nesinaudoja 
teise į vaiko priežiūros atostogas arba 
didelę jiems priklausančių atostogų dalį 
perduoda motinoms, šia direktyva, siekiant 
paskatinti antrąjį iš tėvų naudotis vaiko 
priežiūros atostogomis, išlaikoma 
kiekvieno iš tėvų teisė į ne trumpesnes kaip 
keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, 
šiuo metu nustatytas Direktyva 
2010/18/ES, tačiau taip pat nuo vieno iki 
keturių mėnesių pailginamas vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpis, kurio tėvai 
negali perduoti vienas kitam. Užtikrinus, 
kad keturių mėnesių vaiko priežiūros 
atostogos būtų prieinamos išimtinai 
vyrams, be galimybės jas perduoti kitam iš 
tėvų, tėvai būtų skatinami jomis 
pasinaudoti, taigi būtų puoselėjama 
tėvystė. Taip būtų skatinama bei 
palengvinama ir motinų reintegracija į 
darbo rinką po motinystės ir vaiko 
priežiūros atostogų. Sudarant sąlygas 
proporcingiau paskirstyti priežiūros 
pareigas abiem tėvams, neabejotinai būtų 
prisidėta prie didesnio vyrų ir moterų 
dalyvavimo darbo rinkoje;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
tėvams naudotis vaiko priežiūros 
atostogomis vaikams augant, teisė į vaiko 
priežiūros atostogas turėtų būti suteikiama 
bent iki tol, kol vaikui sueis dvylika metų. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti įspėjimo laikotarpį, iki kurio 
darbuotojas privalo darbdaviui pranešti 
apie savo ketinimą pasinaudoti vaiko 
priežiūros atostogomis, ir nuspręsti, ar teisė 
į vaiko priežiūros atostogas gali būti 

(15) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
tėvams naudotis vaiko priežiūros 
atostogomis vaikams augant, teisė į vaiko 
priežiūros atostogas turėtų būti suteikiama 
bent iki tol, kol vaikui sueis 10 metų. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečius apribojimus, su kuriais 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės, turėtų turėti galimybę 
nustatyti pagrįstą įspėjimo laikotarpį, iki 
kurio darbuotojas privalo darbdaviui 
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suteikiama tik turint tam tikrą stažą. 
Atsižvelgiant į didėjančią sutarčių įvairovę, 
apskaičiuojant stažą turėtų būti 
atsižvelgiama į visų su tuo pačiu darbdaviu 
paeiliui sudarytų terminuotų sutarčių 
trukmę. Siekdamos suderinti darbuotojų ir 
darbdavių poreikius, valstybės narės taip 
pat turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar 
reikia apibrėžti, ar tam tikromis 
aplinkybėmis darbdaviui gali būti 
leidžiama atidėti vaiko priežiūros atostogų 
suteikimą. Tokiais atvejais darbdavys 
turėtų tokį atidėjimą pagrįsti;

pranešti apie savo ketinimą pasinaudoti 
vaiko priežiūros atostogomis, ir nuspręsti, 
ar teisė į vaiko priežiūros atostogas gali 
būti suteikiama tik turint tam tikrą stažą. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti minimalaus – ne ilgesnio nei 
šešių mėnesių – tarnybos laikotarpio 
reikalavimą, kurį turi atitikti pasinaudoti 
šia teise pageidaujantis darbuotojas. 
Atsižvelgiant į didėjančią sutarčių įvairovę, 
apskaičiuojant stažą turėtų būti 
atsižvelgiama į visų su tuo pačiu darbdaviu 
paeiliui sudarytų terminuotų sutarčių 
trukmę. Siekdamos suderinti darbuotojų ir 
darbdavių poreikius, valstybės narės taip 
pat turėtų nustatyti, ar reikia apibrėžti, ar 
objektyviomis aplinkybėmis darbdaviui 
gali būti leidžiama atidėti vaiko priežiūros 
atostogų suteikimą pagrįstam laikotarpiui. 
Tokiais atvejais darbdavys turėtų tokį 
atidėjimą pagrįsti raštu;

atsižvelgiant į tai, kad antrasis iš tėvų (visų 
pirma tėvas) bus labiau linkęs naudotis 
lanksčiąja šių atostogų forma, darbuotojai 
turėtų turėti galimybę prašyti suteikti vaiko 
priežiūros atostogas visą arba ne visą darbo 
laiką arba naudotis kitomis lanksčiomis jų 
formomis. Teisė spręsti, ar patenkinti tokį 
prašymą suteikti kitų lanksčių formų vaiko 
priežiūros atostogas (ne visą darbo laiką), 
turėtų būti palikta darbdaviui. Valstybės 
narės taip pat turėtų įvertinti, ar vaiko 
priežiūros atostogų suteikimo galimybės ir 
konkrečios sąlygos turėtų būti pritaikytos 
prie konkrečių itin nepalankioje padėtyje 
esančių tėvų poreikių;

atsižvelgiant į tai, kad antrasis iš tėvų (visų 
pirma tėvas) bus labiau linkęs naudotis 
lanksčiąja šių atostogų forma, darbuotojai 
turėtų turėti galimybę prašyti suteikti vaiko 
priežiūros atostogas visą arba ne visą darbo 
laiką arba naudotis kitomis lanksčiomis jų 
formomis. Teisė spręsti, ar patenkinti tokį 
prašymą suteikti kitų lanksčių formų vaiko 
priežiūros atostogas (ne visą darbo laiką), 
turėtų būti palikta darbdaviui. Valstybės 
narės taip pat turėtų įvertinti, ar vaiko 
priežiūros atostogų suteikimo galimybės ir 
konkrečios sąlygos turėtų būti pritaikytos 
prie konkrečių itin nepalankioje padėtyje 
esančių tėvų poreikių, visų pirma kai 
vaikas neįgalus, turi psichikos sveikatos 
sutrikimų arba kai jo sveikatos būklė 
sunki ar jis sunkiai serga, taip pat vienišų 
tėvų atveju, nes jiems turėtų būti 
suteikiamos bent tokios pat teisės ir 
apsauga, kokios tėvams užtikrinamos 
pagal šią direktyvą, be to, jie turėtų turėti 
galimybę naudotis nacionalinėje teisėje 
numatytomis specialiomis nuostatomis, 
turint galvoje jų ypatingą padėtį;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
po vaiko priežiūros atostogų grįžti į darbą, 
darbuotojai ir darbdaviai turėtų būti 
skatinami palaikyti ryšį atostogų 
laikotarpiu, taip pat jie gali susitarti dėl 
tinkamų reintegracijos priemonių, dėl kurių 
sprendimą priimtų atitinkamos šalys, 
atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, 
kolektyvines sutartis ir taikomą praktiką;

(16) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
po vaiko priežiūros atostogų grįžti į darbą, 
darbuotojai ir darbdaviai turėtų būti 
skatinami palaikyti savanorišką ryšį 
atostogų laikotarpiu, taip pat jie gali 
susitarti dėl tinkamų reintegracijos 
priemonių, pvz., mokymų ar 
perkvalifikavimo, dėl kurių sprendimą 
priimtų atitinkamos šalys, atsižvelgdamos į 
nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ir 
taikomą praktiką. Reikėtų aiškiai 
pažymėti, kad darbuotojai, kurie 
nepageidauja palaikyti ryšio, nėra 
įpareigojami šito daryti ir jokiu būdu 
neturi būti dėl to diskriminuojami. Be to, 
darbuotojų atostogų arba susitarimų dėl 
pritaikomų darbo sąlygų taikymo 
laikotarpiu darbdaviai turėtų juos 
informuoti apie visus likusiems 
darbuotojams siūlomus mokymus, 
paaukštinimo procedūrą ir laisvas vidaus 
darbo vietas, ir šie darbuotojai turėtų 
išsaugoti savo teisę dalyvauti šioje 
veikloje;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant suteikti geresnes galimybes 
vyrams ir moterims, prižiūrintiems 
vyresnio amžiaus šeimos narį ir (arba) 
kitus giminaičius, kuriems reikalinga 
priežiūra, likti darbo rinkoje, darbuotojams, 
turintiems sunkiai sergantį arba 
priklausomą giminaitį, turėtų būti suteikta 
teisė prižiūrinčiojo asmens atostogų forma 
būti atleistiems nuo darbo, kad jie galėtų 
pasirūpinti tuo giminaičiu. Siekiant 

(17) siekiant suteikti geresnes galimybes 
darbuotojams, prižiūrintiems vyresnio 
amžiaus šeimos narį ir (arba) kitus 
giminaičius, kuriems reikalinga priežiūra, 
likti darbo rinkoje, darbuotojams, 
turintiems giminaitį, kuriam priežiūra ar 
pagalba būtina dėl rimtos medicininės 
priežasties arba su amžiumi susijusio 
sutrikimo, turėtų būti suteikta teisė 
prižiūrinčiojo asmens atostogų forma būti 
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užkirsti kelią piktnaudžiavimui šia teise, 
prieš suteikiant atostogas gali būti 
reikalaujama pateikti sunkios ligos arba 
priklausomumo įrodymus;

atleistiems nuo darbo, kad jie galėtų 
pasirūpinti tuo giminaičiu. Prieš suteikiant 
atostogas turėtų būti reikalaujama pateikti 
medicininius rimtos medicininės 
priežasties, dėl kurios būtina priežiūra ar 
pagalba, įrodymus, kartu visuomet 
užtikrinant tiek darbuotojo, tiek asmens, 
kuriam būtina priežiūra, privatumo ir 
asmens duomenų apsaugą vadovaujantis 
nacionaline teise;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be teisės į šioje direktyvoje 
numatytas prižiūrinčiojo asmens atostogas, 
visi darbuotojai turėtų išlaikyti šiuo metu 
Direktyva 2010/18/ES numatytą teisę 
valstybių narių nustatytomis sąlygomis 
nebūti darbe dėl force majeure aplinkybių, 
susijusių su svarbiomis ir nenumatytomis 
šeiminėmis priežastimis;

(18) be teisės į šioje direktyvoje 
numatytas prižiūrinčiojo asmens atostogas 
visi darbuotojai turėtų išlaikyti šiuo metu 
Direktyva 2010/18/ES numatytą teisę 
nebūti darbe pagal nacionalinę teisę 
nustatytomis sąlygomis, neprarasdami 
darbo teisių dėl force majeure aplinkybių, 
susijusių su svarbiomis ir nenumatytomis 
šeiminėmis priežastimis;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant didinti paskatas vaikų ir 
priežiūros pareigų turintiems 
darbuotojams, ypač vyrams, eiti šioje 
direktyvoje numatytos trukmės atostogų, 
jie turėtų turėti teisę, būdami atostogose, 
gauti pakankamas išmokas. Ši išmoka 
turėtų būti bent ne mažesnė už išmoką, 
kurią atitinkamas darbuotojas gautų 
laikinojo nedarbingumo atostogų atveju. 
Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, koks 
svarbus yra teisių į socialinę apsaugą, be 

(19) siekiant didinti paskatas vaikų ir 
priežiūros pareigų turintiems 
darbuotojams, ypač vyrams, eiti šioje 
direktyvoje numatytos trukmės atostogų, 
jie turėtų turėti teisę, būdami atostogose, 
gauti užmokestį arba pakankamą išmoką. 
Vaiko priežiūros atostogų ir prižiūrinčiojo 
asmens atostogų atveju šis užmokestis 
arba išmoka turėtų sudaryti bent 78 proc. 
darbuotojo bendro darbo užmokesčio. 
Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, koks 
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kita ko, sveikatos priežiūros srityje, 
tęstinumas;

svarbus yra teisių į pensiją ir socialinę 
apsaugą, be kita ko, pensijų ir sveikatos 
priežiūros srityje, tęstinumas;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pagal Direktyvą 2010/18/ES 
valstybės narės turi nustatyti darbo 
sutarties ar darbo santykių statusą vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpiu. Remiantis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika, taip darbuotojo ir jo darbdavio 
darbo santykiai išlaikomi atostogų 
laikotarpiu, todėl asmuo, esantis tokiose 
atostogose, tuo laikotarpiu pagal Sąjungos 
teisę išlieka darbuotoju. Todėl 
apibrėždamos darbo sutarties ar darbo 
santykių statusą direktyvoje numatytų 
atostogų laikotarpiu, be kita ko, tam, kad 
būtų galima nustatyti teises į socialinę 
apsaugą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad darbo santykiai būtų išlaikyti;

(20) pagal Direktyvą 2010/18/ES 
valstybės narės turi nustatyti darbo 
sutarties ar darbo santykių statusą vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpiu. Remiantis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika, taip darbuotojo ir jo darbdavio 
darbo santykiai išlaikomi atostogų 
laikotarpiu, todėl asmuo, esantis tokiose 
atostogose, tuo laikotarpiu pagal Sąjungos 
teisę išlieka darbuotoju. Todėl 
apibrėždamos darbo sutarties ar darbo 
santykių statusą direktyvoje numatytų 
atostogų laikotarpiu, be kita ko, tam, kad 
būtų galima nustatyti teises į socialinę 
apsaugą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad darbo santykiai būtų išlaikyti nedarant 
poveikio teisėms į socialinę apsaugą, 
įskaitant pensijos įmokas, kurios 
darbuotojui toliau užtikrinamos visu 
atostogų laikotarpiu. Šiuo tikslu valstybės 
narės turėtų pasirūpinti, kad šioje 
direktyvoje numatytos atostogos nedarytų 
įtakos darbuotojo teisėms į pensijos 
išmokas visu šiuo laikotarpiu;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant paskatinti dirbančius tėvus ir 
prižiūrinčiuosius asmenis likti darbo 
rinkoje, šiems darbuotojams turėtų būti 
suteikta galimybė savo darbo grafiką 

(21) siekiant paskatinti dirbančius tėvus ir 
prižiūrinčiuosius asmenis likti darbo 
rinkoje, šiems darbuotojams turėtų būti 
suteikta galimybė savo darbo grafiką 
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suderinti su asmeniniais poreikiais ir 
prioritetais. Todėl dirbantys tėvai ir 
prižiūrintieji asmenys turėtų turėti 
galimybę prašyti susitarimų dėl lanksčių 
darbo sąlygų, t. y. darbuotojams būtų 
suteikta galimybė priežiūros tikslais 
koreguoti savo darbo pobūdį, įskaitant 
susitarimus dėl nuotolinio darbo, lankstaus 
darbo grafiko ar darbo laiko sutrumpinimo. 
Kad būtų atsižvelgiama į darbuotojų ir 
darbdavių poreikius, valstybės narės turėtų 
turėti galimybę riboti susitarimų dėl 
lanksčių darbo sąlygų, įskaitant 
susitarimus dėl darbo laiko sutrumpinimo, 
trukmę. Nors nustatyta, kad galimybė dirbti 
ne visą darbo laiką kai kurioms moterims 
padėjo po gimdymo likti darbo rinkoje, ilgą 
laiką dirbant trumpesnę darbo dieną gali 
sumažėti socialinio draudimo įmokos, o dėl 
to asmuo gali gauti mažesnes pensijos 
išmokas arba apskritai jų negauti. Galutinį 
sprendimą, ar patenkinti darbuotojo 
prašymą dėl susitarimų dėl lanksčių darbo 
sąlygų, turėtų priimti darbdavys. 
Konkrečios aplinkybės, kuriomis reikalingi 
susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų, gali 
keistis. Todėl darbuotojai turėtų ne tik 
turėti teisę grįžti prie pradinio darbo 
pobūdžio pasibaigus konkrečiam sutartam 
laikotarpiui, bet ir turėti galimybę to 
prašyti bet kuriuo metu, jeigu to reikia 
pasikeitus aplinkybėms;

suderinti su asmeniniais poreikiais ir 
prioritetais. Todėl dirbantys tėvai ir 
prižiūrintieji asmenys turėtų turėti 
galimybę prašyti susitarimų dėl pritaikomų 
darbo sąlygų, t. y. darbuotojams būtų 
suteikta galimybė priežiūros tikslais 
koreguoti savo darbo pobūdį, įskaitant 
susitarimus dėl nuotolinio darbo, 
pritaikomo darbo grafiko ar darbo laiko 
sutrumpinimo. Kad būtų atsižvelgiama į 
darbuotojų ir darbdavių poreikius, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę riboti 
susitarimų dėl pritaikomų darbo sąlygų, 
įskaitant susitarimus dėl darbo laiko 
sutrumpinimo, trukmę. Nors nustatyta, kad 
galimybė dirbti ne visą darbo laiką kai 
kurioms moterims padėjo po gimdymo likti 
darbo rinkoje arba rūpintis giminaičiais, 
kuriems būtina priežiūra ar pagalba, ilgą 
laiką dirbant trumpesnę darbo dieną gali 
sumažėti socialinio draudimo įmokos, o dėl 
to asmuo gali gauti mažesnes pensijos 
išmokas arba apskritai jų negauti. 
Daugybės prižiūrinčiųjų asmenų atveju 
tai gali lemti finansinius sunkumus, 
kadangi netenkama tiesioginių ir būsimų 
pajamų, nors teikiant neformalios 
priežiūros paslaugas galiausiai svariai 
prisidedama prie visuomenės gyvenimo ir 
riboto biudžeto, numatyto sveikatos bei 
socialinėms reikmėms. Galutinį 
sprendimą, ar patenkinti darbuotojo 
prašymą dėl susitarimų dėl pritaikomų 
darbo sąlygų, turėtų priimti darbdavys, 
kuris savo atsisakymą turėtų pagrįsti 
raštu. Konkrečios aplinkybės, kuriomis 
reikalingi susitarimai dėl pritaikomų darbo 
sąlygų, gali keistis. Todėl darbuotojai 
turėtų ne tik turėti teisę grįžti prie pradinio 
darbo pobūdžio pasibaigus konkrečiam 
abipusiu pagrindu sutartam laikotarpiui, 
bet ir turėti galimybę to prašyti bet kuriuo 
metu, jeigu to reikia pasikeitus 
aplinkybėms. Įgyvendindamos šiuos 
susitarimus, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į labai mažų ir mažųjų įmonių 
specifiką bei susitarimų dėl darbo sąlygų 
ir planavimo apribojimus, su kuriais jos 
susiduria;
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Tarybos direktyvoje 2010/18/EB 
pateikiamas pagrindinis visų veiksmų, 
kurių valstybės narės ar darbuotojas 
imtųsi vaiko priežiūros atostogų atveju, 
atspirties taškas;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) darbuotojai, besinaudojantys savo 
teisėmis į atostogas arba teisėmis prašyti 
susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų, 
turėtų būti apsaugoti nuo diskriminacijos ar 
nuo mažiau palankaus požiūrio į juos dėl 
šių priežasčių;

(23) darbuotojai, besinaudojantys savo 
teisėmis į atostogas arba teisėmis prašyti 
susitarimų dėl pritaikomų darbo sąlygų, 
turėtų būti apsaugoti nuo bet kokios 
diskriminacijos ar nuo mažiau palankaus 
požiūrio į juos dėl šių priežasčių. Tuo pat 
metu turėtų būti užtikrinama tiek 
darbdavių, tiek darbuotojų interesų 
apsauga;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) darbuotojai, besinaudojantys šioje 
direktyvoje numatytomis teisėmis į 
atostogas arba teisėmis prašyti susitarimų 
dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų būti 
apsaugoti nuo atleidimo iš darbo arba bet 
kokio pasirengimo galimam atleidimui iš 
darbo dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 
atostogas ar išėjo tokių atostogų arba 
pasinaudojo teise prašyti tokių susitarimų 

(24) darbuotojai, besinaudojantys šioje 
direktyvoje numatytomis teisėmis į 
atostogas arba teisėmis prašyti susitarimų 
dėl pritaikomų darbo sąlygų, turėtų būti 
apsaugoti nuo atleidimo iš darbo arba bet 
kokio pasirengimo galimam atleidimui iš 
darbo dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 
atostogas ar išėjo tokių atostogų arba 
pasinaudojo teise prašyti tokių susitarimų 
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dėl lanksčių darbo sąlygų. Jeigu 
darbuotojas mano, kad buvo atleistas iš 
darbo dėl minėtų priežasčių, jis turėtų turėti 
galimybę paprašyti darbdavio tinkamai 
pagrįsti tokį atleidimą;

dėl pritaikomų darbo sąlygų. Jeigu 
darbuotojas mano, kad buvo atleistas iš 
darbo dėl minėtų priežasčių, jis turėtų turėti 
galimybę paprašyti darbdavio tinkamai 
raštu pagrįsti tokį atleidimą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) jeigu darbuotojui kreipusis į teismą 
arba kitą kompetentingą instituciją 
nustatomi faktai, kuriais remiantis galima 
daryti prielaidą, kad jis buvo atleistas iš 
darbo dėl minėtų priežasčių, prievolė 
įrodyti, jog darbuotojas buvo atleistas ne 
dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 
atostogas arba išėjo atostogų, nurodytų 4, 5 
ar 6 straipsnyje, arba pasinaudojo teise 
prašyti susitarimais dėl lanksčių darbo 
sąlygų, nurodytų 9 straipsnyje, turėtų tekti 
darbdaviui;

(25) jeigu darbuotojui kreipusis į teismą 
arba kitą kompetentingą instituciją 
nustatomi faktai, kuriais remiantis galima 
daryti prielaidą, kad jis buvo atleistas iš 
darbo dėl minėtų priežasčių, prievolė 
įrodyti, jog darbuotojas buvo atleistas ne 
dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 
atostogas arba išėjo atostogų, nurodytų 4, 5 
ar 6 straipsnyje, turėtų tekti darbdaviui;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) už nacionalinės teisės nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų 
jau galiojančių nuostatų, susijusių su 
teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 
pažeidimus valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas. Vienodo požiūrio principui 
veiksmingai įgyvendinti reikalinga tinkama 
darbuotojų teisminė apsauga nuo priešiško 
požiūrio ar neigiamų pasekmių, kuriuos 
galima patirti pateikus skundą ar iškėlus 
bylą dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
užtikrinimo. Nukentėję asmenys gali vengti 
naudotis savo teisėmis bijodami galimo 

(26) už nacionalinės teisės nuostatų, 
priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų 
jau galiojančių nuostatų, susijusių su 
teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 
pažeidimus valstybės narės turėtų numatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas. Vienodo požiūrio principui 
veiksmingai įgyvendinti reikalinga tinkama 
darbuotojų teisminė apsauga nuo priešiško 
požiūrio ar neigiamų pasekmių, kuriuos 
galima patirti pateikus skundą ar iškėlus 
bylą dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 
užtikrinimo. Nukentėję asmenys gali vengti 
naudotis savo teisėmis bijodami galimo 
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keršto, todėl tais atvejais, kai jie 
pasinaudoja šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis, būtina juos apsaugoti nuo 
priešiško požiūrio. Tokia apsauga ypač 
svarbi savo funkcijas vykdantiems 
darbuotojų atstovams;

keršto, todėl tais atvejais, kai jie 
pasinaudoja šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis, būtina juos apsaugoti nuo 
priešiško požiūrio. Tokia apsauga ypač 
svarbi savo funkcijas vykdantiems 
darbuotojų atstovams. Darbo ir socialinės 
inspekcijos turėtų stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinama ši direktyva, taikydamos 
deramas priemones, kad būtų vengiama 
diskriminacijos, o darbuotojams 
užtikrinamos vienodos galimybės 
pasinaudoti savo socialinėmis ir darbo 
teisėmis;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad būtų užtikrinama dar aukštesnio 
lygio šioje direktyvoje numatytų teisių 
apsauga, nacionalinės lygybės įstaigos taip 
pat turėtų būti kompetentingos tose srityse, 
kuriose taikoma ši direktyva;

(27) kad būtų užtikrinama dar aukštesnio 
lygio šioje direktyvoje numatytų teisių 
apsauga, nacionalinės lygybės įstaigos ir 
įstaigos, kurių veikla susijusi su vaiko 
teisėmis, taip pat turėtų būti 
kompetentingos tose srityse, kuriose 
taikoma ši direktyva;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) vietos ir regioninės valdžios 
institucijos, atliekančios pagrindinį 
vaidmenį rengiant, įgyvendinant ir 
vertinant politiką tose srityse, kuriose 
dažnai turi itin svarbios praktinės 
patirties, – tai būtų vaikų priežiūra 
(įskaitant skirtingo pobūdžio rūpinimąsi 
vaikais), vyresnio amžiaus asmenų ir 
neįgaliųjų priežiūra, švietimas ir 
socialinės paslaugos ar užimtumas, taip 
pat socialinė integracija ir 
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įsidarbinamumas, – turėtų dalyvauti 
įgyvendinant siūlomas priemones. Be to, 
vietos ir regioninės valdžios institucijos 
turėtų skatinti geriausią praktiką ir 
tarpusavio mokymąsi apie asmeninio ir 
profesinio gyvenimo pusiausvyros 
priemones;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) pilietinė visuomenė, įskaitant 
lygybės įstaigas, turėtų dalyvauti 
veiksmingai taikant lyčių lygybės 
įstatymus ir nuostatas dėl darbo santykių, 
kad būtų užtikrinamas vienodas požiūris. 
Valstybės narės turėtų stiprinti socialinį 
dialogą ir patirties bei geriausios 
praktikos mainus tarp visų 
suinteresuotųjų šalių;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27c) siekdamos stiprinti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimo priemonių priėmimą, 
valstybės narės turėtų skatinti 
savanoriškas sertifikavimo sistemas, pagal 
kurias būtų vertinami viešų ir privačių 
organizacijų veiklos rezultatai. Šių 
sertifikavimo sistemų įgyvendinimas 
turėtų būti stiprinamas numatant 
paskatas;



PE637.675/ 25

LT

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, taip suteikiant valstybėms 
narėms galimybę nustatyti arba toliau 
taikyti palankesnes nuostatas. Pagal 
galiojančią teisinę sistemą įgytos teisės 
turėtų būti išlaikytos, nebent šia direktyva 
būtų nustatytos palankesnės nuostatos. 
Įgyvendinant šią direktyvą, negalima 
mažinti esamų teisių, nustatytų 
galiojančiuose šios srities Sąjungos teisės 
aktuose, tai taip pat nėra teisėtas pagrindas 
mažinti bendrą apsaugos, suteikiamos 
darbuotojams šios direktyvos taikymo 
srityje, lygį;

(28) šia direktyva nustatomi būtiniausi 
reikalavimai, taip leidžiant valstybėms 
narėms nustatyti arba toliau taikyti 
palankesnes nuostatas. Pagal galiojančią 
teisinę sistemą įgytos teisės turėtų būti 
išlaikytos, nebent šia direktyva būtų 
nustatytos palankesnės nuostatos. 
Įgyvendinant šią direktyvą, negalima 
mažinti esamų teisių, nustatytų 
galiojančioje šios srities Sąjungos teisėje, 
nacionalinėje teisėje ir kolektyvinėse 
sutartyse, tai taip pat nėra teisėtas 
pagrindas mažinti bendrą apsaugos, 
suteikiamos darbuotojams šios direktyvos 
taikymo srityje, lygį;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva turėtų būti vengiama 
nustatyti administracinius, finansinius ir 
teisinius apribojimus, kuriais gali būti 
varžomas mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimas ir plėtojimas. Todėl valstybės 
narės raginamos įvertinti savo perkėlimo į 
nacionalinę teisę akto poveikį MVĮ, kad 
užtikrintų, jog MVĮ nedaromas 
neproporcingas poveikis, ir ypatingą 
dėmesį skirti labai mažoms įmonėms bei 
administracinei naštai;

(30) įgyvendindamos šią direktyvą, 
valstybės narės turėtų vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, kuriais gali būti varžomas 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimas ir plėtojimas arba darbdaviai būtų 
apkrauti pernelyg didele našta. Todėl 
valstybės narės raginamos reguliariai, iš 
anksto ir atidžiai vertinti bei stebėti savo 
perkėlimo į nacionalinę teisę akto poveikį 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kad užtikrintų, jog joms 
nedaromas neproporcingas poveikis, ir 
ypatingą dėmesį skirti labai mažoms 
įmonėms bei administracinei naštai, 
pirmiausia kalbant apie susitarimų dėl 
vaiko priežiūros atostogų ir lankstaus 
darbo modelių poveikį darbo 
organizavimui, bei skelbti šių vertinimų 
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rezultatus. Valstybės narės raginamos 
nukreipti ir konsultuoti labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, be to, jos 
gali nuspręsti sumažinti šioms įmonėms 
tenkančią administracinę naštą nedarant 
poveikio darbuotojų teisėms, nustatytoms 
šioje direktyvoje, ir iš esmės išsaugoti 
vienodą požiūrį į šiose įmonėse ir kitose 
įmonėse dirbančius darbuotojus;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) siekiant užtikrinti geresnę profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, taip 
pat lyčių lygybę asmeninio ir profesinio 
gyvenimo derinimo srityje bei visapusiškai 
pasiekti numatytą šios direktyvos tikslą, 
Komisija taip pat turėtų svarstyti galimybę 
peržiūrėti Tarybos direktyvą 92/85/EEB, 
atsižvelgiant į teises ir nuostatas, dėl kurių 
susitarta šioje direktyvoje;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma visiems 
darbuotojams, vyrams ir moterims, 
dirbantiems pagal darbo sutartį ar 
palaikantiems kitokius darbo santykius.

Ši direktyva taikoma visiems 
darbuotojams, vyrams ir moterims, 
dirbantiems pagal darbo sutartį ar 
palaikantiems kitokius darbo santykius, 
kurie apibrėžti pagal galiojančią 
kiekvienos valstybės narės teisę, 
kolektyvines sutartis ir (arba) praktiką, 
remiantis kriterijais darbuotojo statusui 
nustatyti, įtvirtintais Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tėvystės atostogos – galimybė atleisti 
tėvus nuo darbo gimus vaikui;

a) tėvystės atostogos – galimybė atleisti 
tėvą arba lygiavertį antrąjį iš tėvų, kaip 
nustatyta nacionalinėje teisėje, nuo darbo, 
sumokant išmoką, apytiksliai tuo metu, 
kai gimsta ar įvaikinamas vaikas arba 
gimsta negyvas kūdikis;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaiko priežiūros atostogos – 
galimybė atleisti nuo darbo gimus vaikui 
arba jį įsivaikinus, skirta vaikui prižiūrėti;

b) vaiko priežiūros atostogos – 
galimybė atleisti nuo darbo, sumokant 
išmoką, gimus vaikui, jį įsivaikinus arba 
gavus globos teises, vaiko priežiūros 
tikslu;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prižiūrintysis asmuo – darbuotojas, 
asmeniškai prižiūrintis arba padedantis 
prižiūrėti sunkiai sergantį arba priklausomą 
giminaitį;

c) prižiūrintysis asmuo – darbuotojas, 
asmeniškai ne pelno tikslais dėl rimtos 
medicininės priežasties, įskaitant negalią, 
lėtinę ligą ar psichikos sveikatos būklę, 
taip pat hospitalizavimą, chirurginę 
intervenciją nehospitalizuojant ar 
sutrikimus dėl amžiaus, prižiūrintis arba 
padedantis prižiūrėti:
i) giminaitį arba
ii) asmenį iš darbuotojo artimiausio 
rato, kuris nėra giminaitis, remiantis 
rašytiniu to asmens prašymu;
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prižiūrinčiojo asmens atostogos – 
galimybė atleisti prižiūrintįjį asmenį nuo 
darbo, sumokant išmoką, kad jis galėtų 
asmeniškai prižiūrėti arba padėti 
prižiūrėti asmenį iš darbuotojo 
artimiausio rato, remiantis rašytiniu to 
asmens prašymu, dėl rimtos medicininės 
priežasties, įskaitant negalią, lėtinę ligą ar 
psichikos sveikatos būklę, taip pat 
hospitalizavimą, chirurginę intervenciją 
nehospitalizuojant ar sutrikimus dėl 
amžiaus;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) giminaitis – darbuotojo sūnus, 
dukra, motina, tėvas, sutuoktinis arba 
civilinis partneris, kai tokia partnerystė 
numatyta nacionalinėje teisėje;

d) giminaitis – darbuotojo giminaitis iki 
antrojo laipsnio kraujo giminystės ar 
svainystės, įskaitant įvaikius ir teisėtus 
globėjus, sutuoktinis arba civilinis 
partneris, kai tokia partnerystė numatyta 
nacionalinėje teisėje;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priklausomumas – padėtis, kai 
asmeniui dėl sunkios sveikatos būklės 
reikalinga laikina ar nuolatinė priežiūra;

e) priežiūros ir pagalbos poreikiai – 
asmeninė pagalba ar parama, leidžianti 
asmeniui, kuris turi negalią, psichikos 
sveikatos sutrikimų, sveikatos būklės 
sutrikimų arba sutrikimų dėl amžiaus, 
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visapusiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) susitarimas dėl lanksčių darbo sąlygų 
– galimybė darbuotojams koreguoti darbo 
pobūdį, įskaitant susitarimus dėl nuotolinio 
darbo, lankstaus darbo grafiko ar darbo 
laiko sutrumpinimo.

f) susitarimas dėl pritaikomų darbo 
sąlygų – galimybė darbuotojams 
savanoriškai koreguoti darbo pobūdį, 
įskaitant susitarimus dėl nuotolinio darbo, 
kai tai įmanoma, lankstaus darbo grafiko 
ar darbo laiko sutrumpinimo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad tėvai 
turėtų teisę į bent dešimties darbo dienų 
tėvystės atostogas gimus vaikui.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad tėvai 
arba lygiaverčiai antrieji iš tėvų, kaip 
nustatyta nacionalinėje teisėje, turėtų teisę 
į privalomas bent dešimties darbo dienų 
tėvystės atostogas, kurių turėtų būti 
išeinama apytiksliai tuo metu, kai gimsta 
arba yra įvaikinamas vaikas. Valstybės 
narės gali nustatyti, ar dalį šių atostogų 
galima pasiimti iki, ar tik iš karto po vaiko 
gimimo, įsivaikinimo arba negyvo kūdikio 
gimimo.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė į tėvystės atostogas suteikiama 
neatsižvelgiant į tarnybos stažą.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės įvertina, ar 
galimybes naudotis tėvystės atostogomis ir 
konkrečias jų suteikimo sąlygas 
nacionalinėje teisėje derėtų pritaikyti prie 
tėvų, esančių ypatingoje padėtyje, dėl 
kurios būtinas didesnis jų buvimas šalia, 
poreikių. Tokia ypatinga padėtis gali 
apimti atvejus, kai tėvas yra neįgalus, kai 
tėvas augina neįgalų vaiką, įskaitant 
psichikos sveikatos sutrikimus arba 
sunkią sveikatos būklę ar ligą, ir kai tėvas 
yra vienišas, kaip nustatyta nacionalinėje 
teisėje ar praktikoje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės įvertina, ar sąlygas, 
reikalingas tėvystės atostogų suteikimui 
užtikrinti, būtina derinti su poreikiais tais 
atvejais, kai gimsta daugiau nei vienas 
vaikas, kai gimdymas būna priešlaikinis, 
taip pat su įtėvių, neįgalių tėvų, psichikos 
sveikatos sutrikimų turinčių tėvų ir tėvų, 
kurių vaikai neįgalūs arba turi psichikos 
sveikatos sutrikimų, poreikiais. Valstybės 
narės gali nustatyti kitus atvejus, kuriais 
būtina taikyti konkrečias tėvystės atostogų 
suteikimo sąlygas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
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5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai turėtų individualią teisę į bent 
keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas 
iki vaikas sulauks nustatyto amžiaus, kuris 
yra bent ne mažesnis nei dvylika metų.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai turėtų individualią teisę į bent 
keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas 
iki vaikas sulauks nustatyto amžiaus, kuris 
yra bent ne mažesnis nei 10 metų. 
Valstybės narės gali padidinti šią ribą, kai 
vaikas neįgalus arba serga lėtine liga, taip 
pat įtėvių, neįgalių tėvų ir psichikos 
sveikatos sutrikimų turinčių tėvų atvejais.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės įvertina galimybę 
išplėsti šioje direktyvoje išdėstytų nuostatų 
dėl vaiko priežiūros atostogų taikymą 
vienišiems tėvams. Vienišiems tėvams 
užtikrinamos bent tokios pat teisės ir 
apsauga, kokios pagal šią direktyvą 
užtikrinamos tėvams, be to, jie gali 
naudotis specialiomis nuostatomis, 
kuriomis atsižvelgiama į jų ypatingą 
padėtį, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje 
arba kolektyvinėse sutartyse, 
priklausomai nuo konkrečios jų padėties.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato įspėjimo 
laikotarpį, iki kurio darbuotojai privalo 
darbdaviui pranešti apie savo ketinimą 
pasinaudoti teise į vaiko priežiūros 

3. Valstybės narės nustato pagrįstą 
įspėjimo laikotarpį, iki kurio darbuotojai 
privalo darbdaviui pranešti apie savo 
ketinimą pasinaudoti teise į vaiko 
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atostogas. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia ir į darbdavių, ir į darbuotojų 
poreikius. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojo prašyme būtų nurodyta 
numatoma atostogų laikotarpio pradžia ir 
pabaiga.

priežiūros atostogas nurodydami 
planuojamą atostogų laikotarpio pradžią 
ir pabaigą. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia ir į darbdavių, – visų pirma 
labai mažų ir mažųjų įmonių, – ir į 
darbuotojų poreikius.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi konkrečių 
priemonių, kad užtikrintų, jog visos šioje 
direktyvoje numatytos išmokos būtų 
taikomos, kai tėvai ilgesniam laikui 
išvyksta į užsienį siekdami užbaigti 
tarptautinio įvaikinimo procedūrą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
teisė į vaiko priežiūros atostogas būtų 
suteikiama tik turint tam tikrą darbo arba 
tarnybos stažą, kuris negali būti ilgesnis nei 
vieni metai. Jeigu su tuo pačiu darbdaviu 
viena po kitos sudaromos terminuotos 
darbo sutartys, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 1999/70/EB21, apskaičiuojant 
darbo stažą atsižvelgiama į bendrą tokių 
sutarčių trukmę.

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
teisė į vaiko priežiūros atostogas būtų 
suteikiama tik turint tam tikrą darbo arba 
tarnybos stažą, kuris negali būti ilgesnis nei 
šeši mėnesiai. Jeigu su tuo pačiu darbdaviu 
viena po kitos sudaromos terminuotos 
darbo sutartys, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 1999/70/EB, apskaičiuojant 
darbo stažą atsižvelgiama į bendrą tokių 
sutarčių trukmę.

__________________ __________________
21 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
99/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC), Europos pramonės 
ir darbdavių konfederacijų sąjungos 
(UNICE) ir Europos įmonių, kuriose 
dalyvauja valstybė, centro (CEEP) 
bendrojo susitarimo dėl darbo pagal 

21 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
99/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC), Europos pramonės 
ir darbdavių konfederacijų sąjungos 
(UNICE) ir Europos įmonių, kuriose 
dalyvauja valstybė, centro (CEEP) 
bendrojo susitarimo dėl darbo pagal 
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terminuotas sutartis (OL L 175, 1999 7 10, 
p. 43).

terminuotas sutartis (OL L 175, 1999 7 10, 
p. 43).

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali apibrėžti 
aplinkybes, kuriomis darbdavys, po 
konsultacijų pagal nacionalinės teisės 
aktus, kolektyvines sutartis ir (arba) 
taikomą praktiką, gali pagrįstam 
laikotarpiui atidėti vaiko priežiūros 
atostogų suteikimą remdamasis tuo, kad tai 
labai sutrikdytų sklandžią įstaigos veiklą. 
Darbdaviai bet kokį vaiko priežiūros 
atostogų atidėjimą pagrindžia raštu.

5. Valstybės narės gali apibrėžti 
aplinkybes, kuriomis darbdavys po 
konsultacijų pagal nacionalinės teisės 
aktus, kolektyvines sutartis ir (arba) 
taikomą praktiką gali pagrįstam 
laikotarpiui atidėti vaiko priežiūros 
atostogų suteikimą remdamasis tuo, kad tai 
labai sutrikdytų deramą įstaigos veiklą 
arba nepaprastai neigiamai paveiktų 
darbdavio veiklą. Darbdaviai bet kokį 
vaiko priežiūros atostogų atidėjimą 
pagrindžia raštu. Tuo atveju, kai šios 
atostogos atidedamos pagrįstai, esant 
galimybių, darbdavys siūlo lanksčios 
formos vaiko priežiūros atostogas 
vadovaudamasis šio straipsnio 6 dalimi.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai turėtų teisę prašyti suteikti 
vaiko priežiūros atostogas ne visą darbo 
laiką, dalimis, kurias skirtų darbo 
laikotarpiai, arba kitomis lanksčiomis 
formomis. Darbdaviai svarsto tokius 
prašymus ir į juos atsako, atsižvelgdami į 
savo ir darbuotojų poreikius. Darbdaviai 
bet kokį atsisakymą patenkinti tokį 
prašymą pagrindžia raštu.

6. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai turėtų teisę prašyti suteikti 
vaiko priežiūros atostogas ne visą darbo 
laiką, dalimis, kurias skirtų darbo 
laikotarpiai, arba kitomis lanksčiomis 
formomis. Darbdaviai svarsto tokius 
prašymus ir į juos atsako, atsižvelgdami į 
savo ir darbuotojų poreikius, ypač labai 
mažose ir mažosiose įmonėse. Darbdaviai 
bet kokį atsisakymą patenkinti tokį 
prašymą pagrindžia raštu per pagrįstą 
laiką po prašymo pateikimo.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės įvertina būtinybę 
galimybes naudotis vaiko priežiūros 
atostogomis ir konkrečias tokių atostogų 
suteikimo sąlygas pritaikyti prie įtėvių, 
neįgalių tėvų ir tėvų, turinčių neįgalių ar 
lėtine liga sergančių vaikų, poreikių.

7. Valstybės narės įvertina būtinybę 
galimybes naudotis vaiko priežiūros 
atostogomis ir konkrečias tokių atostogų 
suteikimo sąlygas pritaikyti prie įtėvių, 
neįgalių tėvų, psichikos sveikatos 
sutrikimų turinčių tėvų ir tėvų, turinčių 
neįgalių ar lėtine liga sergančių vaikų, 
poreikių, visų pirma taikydamos tokias 
priemones, kaip vaiko amžiaus ribos 
pratęsimas vaiko priežiūros atostogų 
tikslu, lengvesnės galimybės dirbti ne visą 
darbo laiką darbuotojui grįžus į darbą 
arba vaiko priežiūros atostogų pratęsimas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas 
darbuotojas turėtų teisę į bent penkių darbo 
dienų prižiūrinčiojo asmens atostogas per 
metus. Norint pasinaudoti tokia teise, gali 
būti reikalaujama pateikti tinkamus 
darbuotojo giminaičio sveikatos būklės 
įrodymus.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas 
darbuotojas turėtų teisę į bent penkių darbo 
dienų prižiūrinčiojo asmens atostogas per 
metus. Norint pasinaudoti tokia teise, gali 
būti reikalaujama pateikti tinkamus 
medicininius darbuotojo giminaičio arba 
asmens, kurį darbuotojas prižiūri 
vadovaujantis 3 straipsnio ca punktu, 
priežiūros ir pagalbos poreikių įrodymus. 
Informacija apie sveikatos būklę yra 
konfidenciali ir ja dalijamasi tik su tam 
tikromis susijusiomis tarnybomis, kad 
būtų apsaugota tiek darbuotojo, tiek 
asmens, kuriam būtina priežiūra ir 
pagalba, teisė į duomenų apsaugą.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių tvarka, pagal kurią 
darbuotojams užtikrinama teisė 
asmeniškai prižiūrėti arba padėti 
prižiūrėti giminaičius ar asmenis iš 
darbuotojo artimiausio rato, gali būti 
pripažįstama prižiūrinčiojo asmens 
atostogomis vadovaujantis 1 dalimi, jeigu 
pagal nacionalinę sistemą numatoma 
apsauga yra lygiavertė arba aukštesnio 
lygio negu nustatytoji šioje direktyvoje.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įvertina, ar prašymo dėl 
reikiamų atostogų pateikimo tikslu 
prižiūrinčiojo asmens apibrėžtį būtina 
derinti ar išplėsti siekiant atsižvelgti į ypač 
sunkius atvejus.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi nacionalinėmis aplinkybėmis, 
pvz., nacionalinės teisės aktais, 
kolektyvinėmis sutartimis ir (arba) taikoma 
praktika, ir atsižvelgdamos į socialiniams 
partneriams perduotus įgaliojimus, 
valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 
besinaudojantys teisėmis į 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 
užmokestį arba pakankamą išmoką, kuri 

Remdamosi nacionalinėmis aplinkybėmis, 
pvz., nacionalinės teisės aktais, 
kolektyvinėmis sutartimis ir (arba) taikoma 
praktika, ir atsižvelgdamos į socialiniams 
partneriams perduotus įgaliojimus, 
valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 
besinaudojantys teisėmis į 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 
toliau nurodomą užmokestį arba 
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būtų bent ne mažesnė už išmoką, kurią 
atitinkamas darbuotojas gautų laikinojo 
nedarbingumo atostogų atveju.

pakankamą išmoką:

a) už 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
tėvystes atostogas – užmokestį arba 
išmoką, kuri sudarytų bent 80 proc. 
darbuotojo bendro darbo užmokesčio;
b) už 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
vaiko priežiūros atostogas – užmokestį 
arba išmoką, kuri sudarytų bent 78 proc. 
darbuotojo bendro darbo užmokesčio;
c) už 6 straipsnyje nurodytas 
prižiūrinčiojo asmens atostogas – 
užmokestį arba išmoką, kuri sudarytų 
bent 78 proc. darbuotojo bendro darbo 
užmokesčio.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų Susitarimai dėl pritaikomų darbo sąlygų

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai, turintys vaikų iki tam tikro 
amžiaus, kuris yra bent ne mažesnis nei 
dvylika metų, ir prižiūrintieji asmenys 
turėtų teisę priežiūros tikslais prašyti 
susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų. 
Tokių susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų 
trukmė gali būti pagrįstai ribojama.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
darbuotojai, turintys vaikų iki tam tikro 
amžiaus, kuris yra bent ne mažesnis nei 
10 metų, ir prižiūrintieji asmenys turėtų 
teisę priežiūros tikslais prašyti susitarimų 
dėl pritaikomų darbo sąlygų. Tokių 
susitarimų dėl pritaikomų darbo sąlygų 
trukmė gali būti pagrįstai ribojama.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali parengti 
bendras rekomendacijas dėl įspėjimo 
laikotarpio, kurį darbuotojas turi pateikti 
darbdaviui, kai naudojasi teise į 
pritaikomas darbo sąlygas, nurodydamas 
naudojimosi šia teise laikotarpio pradžią 
ir pabaigą. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia tiek į darbdavių, – ypač labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, – tiek į 
darbuotojų poreikius. Valstybės narės taip 
pat atsižvelgia į force majeure aplinkybes 
bei galimybę darbuotojui ir darbdaviui 
abipusiu pagrindu susitarti dėl įspėjimo 
laikotarpio pakeitimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu padedama užtikrinti didesnį teisinį aiškumą visoms įmonėms – ypač labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms – apibrėžiant pagrįstą įspėjimo laikotarpį, kai naudojamasi 
pritaikomų darbo sąlygų susitarimais.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbdaviai svarsto prašymus dėl 
1 dalyje nurodytų susitarimų dėl lanksčių 
darbo sąlygų ir į juos atsako, atsižvelgdami 
į savo ir darbuotojų poreikius. Darbdaviai 
pagrindžia bet kokį atsisakymą patenkinti 
tokį prašymą.

2. Darbdaviai svarsto prašymus dėl 
1 dalyje nurodytų susitarimų dėl 
pritaikomų darbo sąlygų ir į juos atsako 
raštu, atsižvelgdami į savo poreikius – 
visų pirma labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių atveju – ir darbuotojų 
poreikius. Darbdaviai raštu pagrindžia bet 
kokį atsisakymą patenkinti tokį prašymą ar 
sprendimą jį atidėti per pagrįstą laikotarpį 
po to, kai pateikiamas prašymas, 
remdamiesi tuo, kad tai labai sutrikdytų 
deramą įstaigos veiklą arba rimtai ir 
neigiamai paveiktų darbdavio veiklą.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų susitarimų 
dėl lanksčių darbo sąlygų trukmė yra 
ribota, pasibaigus sutartam laikotarpiui 
darbuotojas turi teisę grįžti į pradines 
darbo sąlygas. Darbuotojas taip pat turi 
teisę bet kuriuo metu prašyti, kad jam būtų 
leista grįžti į pradines darbo sąlygas, jeigu 
toks prašymas yra pagrįstas atsižvelgiant į 
pasikeitusias aplinkybes. Darbdaviai 
privalo svarstyti tokius prašymus ir į juos 
atsakyti, atsižvelgdami į savo ir darbuotojų 
poreikius.

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų susitarimų 
dėl pritaikomų darbo sąlygų trukmė yra 
ribota, pasibaigus sutartam laikotarpiui 
darbuotojas turi teisę grįžti prie pradinių 
darbo sąlygų. Darbuotojas taip pat turi teisę 
bet kuriuo metu prašyti, kad jam būtų leista 
grįžti prie pradinių darbo sąlygų, jeigu toks 
prašymas yra pagrįstas atsižvelgiant į 
pasikeitusias aplinkybes. Darbdaviai 
privalo svarstyti tokius prašymus ir į juos 
atsakyti raštu, atsižvelgdami į savo ir 
darbuotojų poreikius.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės įvertina, ar 
reikalinga tvarka, skirta užtikrinti, kad 
pritaikomas darbo laikas būtų derinamas 
atsižvelgiant į tai, kas konkrečiai būtina 
tėvams, esantiems ypatingoje padėtyje, dėl 
kurios būtinas didesnis jų buvimas šalia, 
visų pirma kalbant apie neįgalius tėvus ir 
neįgalių vaikų, įskaitant tuos, kurie turi 
psichikos sveikatos ar kitokių sunkių 
sveikatos sutrikimų arba sunkiai serga, 
tėvus ir vienišus tėvus, kaip apibrėžta 
nacionalinėje teisėje ir praktikoje.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 4, 5 ar 6 straipsnyje nurodytų 
atostogų pradžios dieną darbuotojų įgytos 
arba įgyjamos teisės išlaikomos iki tokių 
atostogų pabaigos. Pasibaigus tokioms 
atostogoms, šios teisės, įskaitant visus 
pagal nacionalinės teisės aktus, 
kolektyvines sutartis ir taikomą praktiką 
padarytus pakeitimus, yra taikomos.

1. 4, 5, 6, 7 ar 9 straipsnyje nurodytų 
atostogų pradžios dieną darbuotojų įgytos 
arba įgyjamos teisės išlaikomos iki tokių 
atostogų arba atitinkamo pritaikomų 
darbo sąlygų laikotarpio pabaigos. 
Pasibaigus tokioms atostogoms, šios teisės, 
įskaitant visus pagal nacionalinės teisės 
aktus, kolektyvines sutartis ir taikomą 
praktiką padarytus pakeitimus, yra 
taikomos.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai turėtų teisę pasibaigus 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytoms atostogoms grįžti 
į savo darbą arba lygiavertes pareigas 
tokiomis sąlygomis, kurios nėra jiems 
mažiau palankios, ir naudotis visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jie 
būtų turėję teisę, kol nedirbo.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai turėtų teisę pasibaigus 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytoms atostogoms grįžti 
į savo darbą arba gauti lygiavertes pareigas 
tokiomis sąlygomis, kurios nebūtų jiems 
mažiau palankios bei atitiktų darbo sutartį, 
ir naudotis visomis geresnėmis darbo 
sąlygomis, į kurias jie būtų turėję teisę, kol 
nedirbo.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, jog, 
pasibaigus 5 straipsnyje nurodytoms 
atostogoms, darbuotojai, jei būtina, galėtų 
pasinaudoti reintegracijos planu, kad 
jiems būtų padėta reintegruotis į 
darbdavio įmonės veiklą.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės apibrėžia darbo 
sutarties ar darbo santykių statusą 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytų atostogų laikotarpiu, 
be kita ko, tam, kad būtų galima nustatyti 
teises į socialinę apsaugą, ir kartu 
užtikrina, kad darbo santykiai tuo 
laikotarpiu būtų išlaikyti.

3. Valstybės narės apibrėžia darbo 
sutarties ar darbo santykių statusą 4, 5, 6, 7 
ar 9 straipsnyje nurodytų atostogų 
laikotarpiu arba atitinkamu pritaikomų 
darbo sąlygų laikotarpiu ir kartu užtikrina, 
kad darbo santykiai tuo laikotarpiu būtų 
išlaikyti nedarant poveikio teisėms į 
socialinę apsaugą, įskaitant pensijų 
įmokas, kurios darbuotojui toliau 
taikomos visu atostogų laikotarpiu.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų uždraustas mažiau palankus 
požiūris į darbuotojus dėl to, kad jie 
pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas ar išėjo 
tokių atostogų, arba pasinaudojo 
9 straipsnyje nurodyta teise į susitarimus 
dėl lanksčių darbo sąlygų.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad būtų uždrausta diskriminacija ir 
mažiau palankus požiūris į darbuotojus dėl 
to, kad jie pateikė prašymą suteikti 4, 5, 6 
ar 7 straipsnyje nurodytas atostogas ar 
išėjo tokių atostogų, arba pasinaudojo 
9 straipsnyje nurodyta teise į susitarimus 
dėl pritaikomų darbo sąlygų.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su socialiniais 
partneriais imasi reikiamų veiksmų ir 
užtikrina, kad būtų galima gauti deramas, 
prieinamas ir pasiekiamas teisines 
konsultacijas bei pagalbą ir kad tiems, 
kam jos būtinos, jas – įskaitant 
konfidencialų ir asmeninį konsultavimą – 
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teiktų lygybės įstaigos arba reikiami 
tarpininkai.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad būtų uždrausta darbuotojus 
atleisti arba rengtis juos atleisti iš darbo dėl 
to, kad jie pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas ar išėjo 
tokių atostogų, arba pasinaudojo 
9 straipsnyje nurodyta teise prašyti 
susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad būtų uždrausta darbuotojus 
atleisti arba rengtis juos atleisti iš darbo dėl 
to, kad jie pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas ar išėjo 
tokių atostogų, arba pasinaudojo 
9 straipsnyje nurodyta teise prašyti 
susitarimų dėl pritaikomų darbo sąlygų.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbuotojai, manantys, kad buvo 
atleisti iš darbo dėl to, kad pateikė prašymą 
suteikti 4, 5 ar 6 straipsnyje nurodytas 
atostogas ar išėjo tokių atostogų, arba 
pasinaudojo 9 straipsnyje nurodyta teise 
prašyti susitarimų dėl lanksčių darbo 
sąlygų, gali prašyti darbdavio tinkamai 
pagrįsti tokį atleidimą. Darbdavys tokį 
pagrindimą pateikia raštu.

2. Darbuotojai, manantys, kad buvo 
atleisti iš darbo dėl to, kad pateikė prašymą 
suteikti 4, 5 ar 6 straipsnyje nurodytas 
atostogas ar išėjo tokių atostogų, gali 
prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti tokį 
atleidimą. Darbdavys tokį pagrindimą 
pateikia raštu.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 
2 dalyje nurodytiems darbuotojams 
kreipusis į teismą arba kitą kompetentingą 

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 
darbuotojams, kurie mano buvę atleisti dėl 
to, kad pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 
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instituciją nustatomi faktai, kuriais 
remiantis galima daryti prielaidą, kad jie iš 
tiesų buvo dėl to atleisti iš darbo, įrodyti, 
jog darbuotojas buvo atleistas ne dėl 
1 dalyje nurodytų priežasčių, privalėtų 
atsakovas.

6 straipsnyje nurodytas atostogas arba jas 
pasiėmė, kreipusis į teismą arba kitą 
kompetentingą instituciją nustatomi faktai, 
kuriais remiantis galima daryti prielaidą, 
kad jie iš tiesų buvo dėl to atleisti iš darbo, 
įrodyti, jog darbuotojas buvo atleistas ne 
dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 
6 straipsnyje nurodytas atostogas arba jų 
išėjo, o dėl kitų priežasčių, privalėtų 
atsakovas.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Labai mažos, mažosios ir vidutinės 
įmonės
Valstybės narės gali numatyti mokesčių 
lengvatas arba kitas paskatas, kad padėtų 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms laikytis šios direktyvos sąlygų.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vienodam 
požiūriui į tėvus ir prižiūrinčiuosius 
asmenis, nediskriminuojant dėl lyties, 
skatinti, analizuoti, stebėti ir remti pagal 
Direktyvos 2006/54/EB 20 straipsnį 
paskirta įstaiga ar įstaigos taip pat būtų 
kompetentinga (-os) sprendžiant 
klausimus, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Valstybės narės užtikrina, kad vienodam 
požiūriui į tėvus ir prižiūrinčiuosius 
asmenis, nediskriminuojant dėl lyties, 
skatinti, analizuoti, stebėti ir remti pagal 
Direktyvos 2006/54/EB 20 straipsnį 
paskirta įstaiga ar įstaigos taip pat būtų 
kompetentinga (-os) sprendžiant 
klausimus, kurie patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį. Šios nacionalinės įstaigos 
kompetentingos ir stebėti, kaip ši 
direktyva įgyvendinama nacionaliniu 
lygmeniu, bei teikti EIGE pagal lytį 
suskirstytus duomenis, kad būtų galima 
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vykdyti tinkamą šios direktyvos 
įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis 16 straipsnis

Apsaugos lygis Apsaugos lygis

Valstybės narės gali priimti arba toliau 
taikyti nuostatas, kurios darbuotojams yra 
palankesnės nei nustatytosios šioje 
direktyvoje. Tačiau jos užtikrina, kad, 
laikantis 5 straipsnio 2 dalies, bent keturių 
vaiko priežiūros atostogų mėnesių nebūtų 
galima perduoti kitam asmeniui.

1. Valstybės narės gali priimti arba 
toliau taiko nuostatas, kurios darbuotojams 
yra palankesnės nei nustatytosios šioje 
direktyvoje. Tačiau jos užtikrina, kad, 
laikantis 5 straipsnio 2 dalies, bent keturių 
vaiko priežiūros atostogų mėnesių nebūtų 
galima perduoti kitam asmeniui.

2. Ši direktyva nėra svarus pagrindas 
teisėms ar apsaugos lygiui, kurie tam 
tikru būdu darbuotojams jau užtikrinami 
valstybėse narėse, riboti.
3. Šia direktyva nėra varžoma 
valstybių narių prerogatyva taikyti ar 
priimti darbuotojams palankesnius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba skatinti 
ar leisti taikyti darbuotojams palankesnes 
kolektyvines sutartis.
4. Ši direktyva nedaro poveikio 
jokioms kitoms teisėms, kurios 
darbuotojams suteikiamos kitais Sąjungos 
teisės aktais.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems asmenims 
visomis tinkamomis priemonėmis būtų 
pranešta apie nuostatas, priimtas pagal šią 

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems darbuotojams 
ir darbdaviams, visų pirma labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
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direktyvą, ir jau galiojančias nuostatas, 
susijusias su šios direktyvos 1 straipsnyje 
nurodytu dalyku.

visomis tinkamomis priemonėmis būtų 
pranešta apie nuostatas, priimtas pagal šią 
direktyvą, ir jau galiojančias nuostatas, 
susijusias su šios direktyvos 1 straipsnyje 
nurodytu dalyku.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įvertina galimybę skatinti 
savanoriškas sertifikavimo sistemas. 
Siekdamos paskatinti viešas ir privačias 
organizacijas labiau taikyti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
užtikrinimo priemones, valdžios 
institucijos galėtų kurti skatinamąsias 
priemones, kurios būtų palankios 
sertifikuotoms organizacijoms.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 a straipsnis
Dialogas su susijusiomis 

suinteresuotosiomis šalimis
Siekdamos remti šios direktyvos tikslų 
siekį, Sąjunga ir jos valstybės narės 
ragina megzti dialogą su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma su 
tėvų ir šeimų asociacijomis bei 
darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo valstybės 
narės Komisijai pateikia visą reikalingą 
informaciją apie šios direktyvos taikymą, 
kad Komisija galėtų parengti Europos 
Parlamentui ir Tarybai skirtą šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.

1. Per... [treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] valstybės narės 
įvertina, kaip įgyvendinami šios direktyvos 
tikslai, visų pirma tikslas užtikrinti lyčių 
lygybę, ir kokį poveikį tai daro labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtojimuisi, ir 
Komisijai pateikia visą reikalingą 
informaciją apie šios direktyvos taikymą, 
kad Komisija galėtų parengti Europos 
Parlamentui ir Tarybai skirtą šios 
direktyvos taikymo ataskaitą.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi pagal 1 dalį valstybių 
narių pateikta informacija, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje apžvelgiamas šios 
direktyvos taikymas, ir prireikus kartu 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

2. Remdamasi pagal 1 dalį valstybių 
narių pateikta informacija, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje apžvelgiamas šios 
direktyvos taikymas, įskaitant pagal lytį 
suskirstytus duomenis apie šioje 
direktyvoje numatytų skirtingo pobūdžio 
atostogų panaudojimą bei kaip tai veikia 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
ir prireikus kartu pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto bei 
įvertina galimybę ateityje išplėsti šioje 
direktyvoje numatytas teises, jas suteikiant 
savarankiškai dirbantiems asmenims.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodyta ataskaita turi 
apimti poveikio vertinimus, inter alia, 
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susijusius su šiais punktais:
a) galimybėmis pratęsti prižiūrinčiųjų 
asmenų atostogų trukmę;
b) galimybėmis išplėsti prižiūrinčiojo 
asmens apibrėžtį;
c) šios direktyvos poveikiu šeimos 
narius prižiūrintiems asmenims, kurie 
naudojasi galimybe išeiti prižiūrinčiojo 
asmens atostogų, kurie yra pasinaudoję 
galimybe prašyti užtikrinti pritaikomas 
darbo sąlygas ir kurie nėra pasinaudoję 
nė vienu iš šioje direktyvoje numatytų 
susitarimų.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija iki... [... po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] įvertina, ar ši 
direktyva suderinama su vienodo požiūrio 
į skirtingo dydžio pajamų pakeitimą 
skirtingo pobūdžio atostogų atveju 
principu, ir, jei nustatomas toks 
diskriminacijos atvejis, nedelsdama imasi 
reikiamų teisėkūros priemonių.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
po dvejų metų nuo jos įsigaliojimo dienos. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi iki ... [dveji 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. 

Valstybės narės užtikrina, kad, 
atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
aplinkybes, būtų surengta konsultacijų 
procedūra dėl pirmojoje pastraipoje 
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nurodytų priemonių, kurioje dalyvautų 
socialiniai partneriai.


