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LÜHISELGITUS 

 

Töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmed ei ole ainult naiste õigustega piirduv nõue, vaid 

need on vajalikud ka meeste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks üldiselt. Samuti 

on need kasulikud ELi majanduse jaoks, sealhulgas elanikkonna vananemise ja 

tööjõupuuduse negatiivsete tagajärgede vastu võitlemisel.  

 

Naiste olukord tööturul püsib keeruline: ELis on naiste keskmine tööhõive määr 64 %, 

meestel aga 76 %. Nagu näitavad tõendid, on naiste tööturult eemaloleku peamine põhjus 

seotud sellega, et puudub võimalus tõhusalt ühitada kutsetööd perekondlike kohustustega. 

Selle tagajärjel on sooline pensionilõhe, mis tuleneb naise elu jooksul kogunenud 

ebavõrdsusest ja tööturult eemaloleku perioodidest, ELis keskmiselt koguni 40 %1. 

Edusammud tööturul soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel on olnud aeglased ning selle 

suundumuse muutmiseks on vajalikud töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmed2. Lisaks on 

töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika oluline vahend, mille abil tõhusalt reageerida 

tööjõupuudusele ja üha rohkem vananevale elanikkonnale3.   

 

Arvamuse koostaja soovib keskenduda direktiivi eesmärgile suurendada naiste tööhõivet ja 

kajastada hästi selle õiguslikku alust. Ettepanekul on kaks otsustava tähtsusega sammast, 

mida arvamuse koostaja peab nende eesmärkide saavutamise seisukohast põhjapanevaks:  

1) Vanemapuhkuse mitteülekantavus on naiste ja meeste poolt puhkuse võrdse 

kasutamise tingimus ning vahend, millega suurendada naiste osalemist tööturul ja meeste 

osalemist perekondlikes kohustustes.  

2) Puhkuse ajal haigushüvitise tasemel tasu maksmine on kooskõlas kehtiva 

õigusraamistikuga ning rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiviga. Isad võtavad puhkust, kui on 

ette nähtud piisavalt kõrge hüvitis4.  

 

Tasustatud isapuhkus on esimene eeltingimus, et isad osaleksid hoolduskohustustes5. 

Arvamuse koostaja otsustas siiski kehtestada isapuhkuse võtmiseks paindlikkusmäära, mis 

                                                 
1 Õigusküsimuste peadirektoraadi andmed: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-

rights/discrimination/gender-equality/equal-economic-independence_en#womeninwork 
2 EIGE: soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: soolise võrdõiguslikkuse mõõtmine Euroopa Liidus aastatel 

2005–2012. Peamised järeldused. Töövaldkonna peatükk: 10 aastat aeglast edasiminekut. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Vanema- ja isapuhkuse kasutamise edendamine Euroopa Liidu isade seas (2015), 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union  

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle (Soolise võrdõiguslikkuse poole püüdlemine: 

raske lahing), OECD väljaanded, Pariis. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 Uuringud näitavad, et isapuhkus on isade edasise hoolduskohustustes osalemise tingimus, näiteks 

vanemapuhkuse võtmise vormis, aga ka nende üldise lapse kasvatamisse kaasamise mõttes: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008): „The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden“ („Vanemapuhkuse võtmise mõju isade 

osalemisele lapsehoolduses ja suhetele lastega: Rootsi õppetunnid“), Community, Work & Family 11:1, 85-104, 

DOI: 10.1080/13668800701785346 

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007): „EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON 

FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES“ („Vanemapuhkuse ja tööaegade mõju isade 

tegelemisele imikutega“), Community, Work & Family, 10:4, 409–426, DOI: 10.1080/13668800701575069 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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annab isadele võimaluse kasutada seda õigust esimese aasta jooksul pärast sündi või 

lapsendamist: tõenäoliselt võtab siis puhkust rohkem isasid, kuna mõni mees ei pruugi olla 

piisavalt enesekindel, et hoolitseda lapse eest kohe pärast sündi. Siiski otsustas arvamuse 

koostaja säilitada isapuhkuse võtmise eelistuse sünni või lapsendamise korral, kuna tõendid 

näitavad, et lapse ja isa vahelise sideme loomine toimub kõige tõhusamalt selles varases 

etapis1. Mis puutub hoolduspuhkusse, siis peab arvamuse koostaja seda tervitatavaks 

vastuseks vananeva elanikkonna probleemile, kuna hoolduskohustused ei piirdu ainult 

lapsehooldusega.  

 

Arvamuse koostaja teeb mitu muudatust, et viia ettepanek vastavusse ELi majanduse 

nõudmistega.  

 

Esiteks, kuigi töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmed on pikaajalised investeeringud, mis 

toovad kaasa majandusliku heaolu ja suurendavad naiste tööhõivet, tuleb erilist tähelepanu 

pöörata mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete lühi- ja pikaajalise tegevuse 

tagamisele. Ettevõtted vajavad suuremat selgust, mis võimaldab tõhusamalt kavandada ja 

hoida ära tootlikkuse vähenemise. Selleks rõhutab arvamuse koostaja, et puhkuste ja 

paindliku töökorralduse jaoks on vaja selgeid teatamistähtaegu ning tööstaaži.  

 

Kuigi arvamuse koostaja tunnistab vajadust pöörata erilist tähelepanu ebasoodsas olukorras 

olevatele rühmadele, otsustas ta mitte kehtestada pikendatud puhkuse õigust töötavate 

üksikvanemate jaoks, kuna direktiivi eesmärgid keskenduvad naiste tööturul osalemise 

suurendamisele. Üksikvanemate puhkuse pikendamine võib tegelikkuses pikendada 

üksikemade (kes moodustavad üksikvanemate enamuse) tööturult eemalolekut ning seetõttu 

kahjustada direktiivi eesmärki ja nende naiste rahalist sõltumatust. Direktiiv jätab ebasoodsas 

olukorras olevate perekondade puhul toetuse laadi ja struktuuri kindlaksmääramise 

liikmesriikide ülesandeks, mida arvamuse koostaja täielikult toetab.  

Lõpetuseks leiab arvamuse koostaja, et Euroopa Parlamendi seisukoht peaks keskenduma 

direktiivi peaeesmärkide kaitsmisele ja õiguslikule alusele, mis põhineb naiste ja meeste 

võrdõiguslikkusel. Euroopa Parlament peaks tegutsema ka strateegiliselt ja vältima liiga 

ambitsioonika ettepaneku läbikukkumist, austades liikmesriikide esitatud reservatsioone ja 

seades eesmärgiks kiire vastuvõtmise nõukogus.  

 

                                                 
Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon ja Ruth 

Feldman: „Father's brain is sensitive to childcare experiences“ („Isa aju on tundlik lapsehoolduskogemuste 

suhtes“), Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) juuli 2014, 111 (27) 9792–9797. 
1 Mida tugevam on side, seda tõenäolisemalt osaleb isa lapse hooldamises, ning mida rohkem tegeleb isa esimese 

lapsega, seda suuremad on pere võimalused otsustada saada teine laps. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008): „Gender Equality and Fertility in Sweden“ („Sooline 

võrdõiguslikkus ja viljakus Rootsis“), Marriage & Family Review, 39:1-2, 121–142, DOI: 

10.1300/J002v39n01_07 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

 

Muudatusettepanek  1 

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) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 

üks liidu aluspõhimõtetest. Vastavalt 

Euroopa Liidu lepingu artiklile 3 ja 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklile 8 on liidu üks eesmärk naiste ja 

meeste ebavõrdsuse kaotamine ja 

võrdõiguslikkuse edendamine. Ka 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 

kohaselt on igasugune diskrimineerimine 

keelatud ning artiklis 23 on ette nähtud, et 

naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb 

tagada kõikides valdkondades, sealhulgas 

seoses tööhõive, töö ja palgaga. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

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 

(4) Liit ja kõik tema liikmesriigid on 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

osalised. Konventsioonis rõhutatakse, et 

puuetega inimesed ja nende 

perekonnaliikmed peaksid saama 

vajalikku kaitset ja abi, et võimaldada 

perekondadel kaasa aidata puuetega 

inimeste õiguste täielikule ja võrdsele 

teostamisele. Kõnealuse konventsiooni 

sätted on Euroopa Liidu õiguskorra 
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lastele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste 

täielik teostamine teiste lastega võrdsetel 

alustel. 

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. Lisaks on konventsiooni artiklis 

23 sätestatud, et osalisriigid võtavad 

tõhusaid ja asjakohaseid meetmeid, et 

kõrvaldada puuetega inimeste 

diskrimineerimine kõigis abielu, 

perekonna, lapsevanemaks olemise ja 

suhetega seotud küsimustes. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

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 

demograafilisi muutusi, sealhulgas 

elanikkonna vananemise mõju. Lisaks 

peaks see aitama lõhkuda soorollidest 

tulenevaid stereotüüpe. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, 

mille liikmesriigid 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 „[v]anematel ja 

hoolduskohustusega inimestel on õigus 

piisavale puhkusele ja paindlikule 

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  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Ligikaudu 80 % mitteametlikust ja 

tavaliselt tasustamata hooldusest kogu 

liidus võtavad enda kanda perekonnad ja 

sõbrad, kellel on lahutamatu osa 

tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandesüsteemide teenustes, 

korralduses ja jätkusuutlikkuses. 

Ligikaudu kaks kolmandikku Euroopa 

hooldajatest on naised. Liidus jääb 

tasustamata mitteametliku hoolduse 

majanduslik väärtus, väljendatuna 

protsendina pikaajalise hoolduse 

üldmaksumusest, vahemikku 50–90 %. 
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Muudatusettepanek  6 

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 

lahkuvad. 

(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 

perekondlike ja töökohustuste 

tasakaalustamise keerukus. Kui naisel on 

lapsed, kipub ta tegema vähem tunde 

palgatööd ja kulutab rohkem aega 

tasustamata hoolduskohustuste täitmisele. 

Hooldus- või toetusvajadusega haige või 

sõltuv sugulane on samuti osutunud üheks 

teguriks, mis mõjutab negatiivselt naiste 

tööhõivet ja mille tõttu mõned naised 

tööturult osaliselt või täielikult lahkuvad, 

millel on omakorda negatiivne 

finantsmõju nende palgale ja pensionile. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

(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 erinevusi töö- ja hooldusküsimustes. 

Seevastu töö- ja eraelu tasakaalustamise 

meetmed, näiteks puhkuse või paindliku 

töökorralduse kasutamine isade poolt, on 

osutunud positiivselt mõjusaks ning 
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hulka, mida teevad naised perekonna 

heaks, ja jätnud naistele rohkem aega 

palgatööks. 

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. Need 

tegurid on järgmised: teave kättesaadava 

puhkuse kohta; puhkusehüvitise ja tasu 

erinevused; lastehoiuasutuste olemasolu 

ja paindlikkus; valitsevad pereelu 

korralduse mudelid; mil määral töötajad 

kardavad puhkuse võtmise korral 

eraldatust tööturult1a. 

 __________________ 

 1a Eurofound: „Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 

fathers in the European Union“ 

(„Vanema- ja isapuhkuse kasutamise 

edendamine Euroopa Liidu isade seas“) 

(Eurofound, 2015) ja „The gender 

employment gap: Challenges and 

solutions“ („Soolised erinevused 

tööhõives: probleemid ja lahendused“) 

(Eurofound, 2016). 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Kvaliteetse, kättesaadava ja 

taskukohase laste ja teiste sõltuvate 

isikute hoolduse taristu olemasolu on 

osutunud töö- ja eraelu tasakaalustamise 

poliitika seisukohast eriti oluliseks 

teguriks, mis lihtsustab emade kiiret 

tööturule naasmist ja naiste ulatuslikumat 

osalemist tööturul. Enamik liidu 

liikmesriike ei ole aga 2018. aastal 

endiselt täitnud 2002. aastal kehtestatud 

nn Barcelona eesmärke lapsehoiu 

valdkonnas. Nende eesmärkide täitmine 

on ülioluline, et võimaldada naistel 
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osaleda täiel määral tööhõives, ning 

kogukonnapõhisesse kvaliteetsesse, 

kättesaadavasse ja taskukohasesse 

lapsehoidu investeerimine mitmeaastases 

finantsraamistikus täidab olukorra 

lahendamisel otsustavat rolli. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) Leibkonna teise palgasaaja 

ebaproportsionaalselt suur 

maksukoormus enamikus liikmesriikides 

on jätkuvalt oluline tegur, mis pärsib 

naiste osalemist tööturul. Kõikide sooliselt 

kallutatud maksusüsteemist tulenevate 

takistuste kindlakstegemine ja 

kõrvaldamine on ülioluline, et edendada 

naiste täielikku osalemist tööturul ning 

soodustada reproduktiivtöö ja 

hoolduskohustuste võrdset jagunemist. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et soodustada 

hoolduskohustuste võrdsemat jagamist 

meeste ja naiste vahel, tuleks kehtestada 

isadele õigus saada lapse sünni korral 

isapuhkust. Liikmesriikidevaheliste 

erinevuste arvessevõtmiseks ei tohiks 

isapuhkuseõigus sõltuda liikmesriigi 

õiguses määratletud perekonnaseisust. 

(13) Selleks et soodustada 

hoolduskohustuste võrdsemat jagamist 

meeste ja naiste vahel, tuleks kehtestada 

isadele või liikmesriigi õiguses 

määratletud võrdväärsele teisele vanemale 

õigus saada lapse sünni või adopteerimise 

puhul tasustatud isapuhkust, mida saab 

kasutada rasedus- ja sünnituspuhkuse 

kestuse ajal. Liikmesriikidevaheliste 

erinevuste arvessevõtmiseks ei tohiks 

isapuhkuseõigus sõltuda liikmesriigi 

õiguses määratletud perekonnaseisust. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Liikmesriigid peaksid ka hindama, 

kas isapuhkuse tingimusi ja 

üksikasjalikku korraldust tuleks 

kohandada suuremat hoolt nõudvas 

eriolukorras olevate isade konkreetsete 

vajadustega, pidades eelkõige silmas 

puudega isasid ja puuetega laste, 

sealhulgas vaimse tervise probleemidega, 

tõsiste terviseprobleemidega või raske 

haigusega laste isasid, ja üksikisasid, nii 

nagu need on määratletud liikmesriikide 

õiguse ja tavaga. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

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. Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik täpsustada, et kaks kuud 

vanemapuhkusest tuleks välja võtta lapse 

esimese nelja eluaasta jooksul. Kui aga 

puhkust selle aja jooksul ära ei kasutata, 

peaksid liikmesriigid siiski tagama, et 
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puhkus ei lähe kaduma ja et seda saab 

kasutada vähemalt kuni lapse 10-

aastaseks saamiseni. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

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 saama kindlaks 

määrata mõistliku tähtaja, mille jooksul 

töötaja peab teavitama tööandjat 

vanemapuhkuse taotlemisest, võttes 

seejuures eriti arvesse mikroettevõtjate 

piiranguid. Võimaliku kuritarvitamise 

ärahoidmiseks peaks liikmesriikidel 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 liikmesriikidel olema võimalus 

otsustada, kas nad määravad kindlaks 

juhud, kui tööandja võib vanemapuhkuse 

andmise teatavatel asjaoludel 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 

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. 

Võttes arvesse võimalust, et tänu 

paindlikkusele kasutab teine lapsevanem, 

enamasti isa, tõenäolisemalt sellise 

puhkuse õigust, peaks töötajatel olema 

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. 
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Liikmesriigid peaksid ka hindama, kas 

vanemapuhkuse tingimusi ja üksikasjalikku 

korraldust tuleks kohandada eelkõige 

ebasoodsas olukorras lapsevanemate 

erivajadustele. 

Liikmesriigid peaksid ka hindama, kas 

vanemapuhkuse tingimusi ja üksikasjalikku 

korraldust tuleks kohandada 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, järgides 

liikmesriikide õigusest ja tavadest 

tulenevat määratlust. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

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, 

peaks töötajatel olema võimalus olla 

tööandjaga vanemapuhkuse ajal 

vabatahtlikult ühenduses. Ühendus 

töötajate ja tööandjate vahel ei tohiks 

tuua kaasa mingit koormust või stressi 

töötajate ja pereliikmete jaoks ning see 

peaks aitama võtta töötaja 

puhkusejärgseks taasintegreerimiseks 
sobivaid meetmeid, mille asjaomased 

pooled määravad kindlaks liikmesriigi 

õigust, kollektiivlepinguid ja tavasid 

arvesse võttes. Töötajaid, kes ei soovi 

ühenduses olla, ei tohiks mingil viisil 

diskrimineerida. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Selleks et pakkuda paremaid (17) Selleks et pakkuda töö 
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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. 

säilitamiseks paremaid võimalusi nendele 

töötajatele, kes hoolitsevad eaka 

pereliikme ja/või muu hooldamist vajava 

sugulase eest, peaks tõsisel tervislikul 

põhjusel hooldamist või toetust vajava 

sugulasega töötajatel olema õigus saada 

selle sugulase hooldamiseks 

hoolduspuhkust. Selle õiguse 

kuritarvitamise vältimiseks tuleks enne 

puhkuse andmist nõuda hooldus- või 

toetusvajadust tekitava tõsise tervisliku 

põhjuse kohta arstitõendit. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Individuaalseks hooldamiseks 

ettenähtud puhkuse kehtestamine ei 

tohiks asendada professionaalseid, 

kättesaadavaid, taskukohaseid ja 

kvaliteetseid kogukonnapõhiseid 

hooldusteenuseid, mis aitavad samuti 

oluliselt kaasa tulevasele 

majandusarengule. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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 võrdväärne sellega, mida 

töötaja saab haiguspuhkuse korral. 

Liikmesriigid peaksid võtma arvesse 

sotsiaalkindlustusõiguste (sealhulgas 

(19) Selleks et stimuleerida lastega ja 

hoolduskohustustega töötajaid, eriti mehi, 

kasutama käesoleva direktiiviga ettenähtud 

puhkuseperioode, peaks neil olema õigus 

piisavale puhkusehüvitisele. Hüvitise 

suuruse peaks määrama kindlaks 

liikmesriik ning see peaks isapuhkuse 

puhul olema samaväärne riiklikul 

tasandil määratletud rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ajal makstava tasuga, 
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tervishoid) järjepidevuse tähtsust. vanema- ja hoolduspuhkuse puhul peaks 

see aga olema vähemalt 80 % töötaja 

brutopalgast. Liikmesriigid tagaksid 

seeläbi, et makse või hüvitis on tasemel, 

mis julgustab vanemaid õigusi paremini 

jagama, ning peaksid võtma arvesse 

sotsiaalkindlustusõiguste, sealhulgas 

tervishoiu ja pensioniskeemide 
järjepidevuse tähtsust. 

 

Muudatusettepanek  18 

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, peaksid 

liikmesriigid seepärast tagama töösuhte 

säilimise, piiramata seejuures 

sotsiaalkindlustusõigusi, sealhulgas 

pensionimakseid, mida töötaja suhtes 

kogu puhkuseperioodi vältel 

kohaldatakse. Seda arvestades peaksid 

liikmesriigid tagama, et käesolevas 

direktiivis ettenähtud puhkus ei mõjuta 

kogu asjaomase perioodi vältel töötaja 

pensioniõigusi. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 
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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 

paindlikku töökorraldust, s.t töötajate 

võimalust kohandada hooldamise otstarbel 

oma töökorraldust, sealhulgas kasutada 

võimaluse korral kaugtöö korraldust 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 töötaja paindliku töökorralduse 

taotlus heaks või mitte, peaks tegema 

tööandja, kes peaks seejuures võtma 

arvesse töötajate vajadusi ning 

mikroettevõtjate töökorralduse ja -

planeerimise piiranguid ning kes peaks 

keeldumist põhjendama. Paindliku 

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 mis tahes ajal, kui 

asjaolud seda nõuavad. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Puhkusekorralduse eesmärk on 

toetada töötavaid lapsevanemaid ja 

hooldajaid konkreetsel perioodil ning 

säilitada ja soodustada nende järjepidevat 

osalemist tööturul. Seepärast on asjakohane 

selgelt sätestada töötajate tööalaste õiguste 

kaitse käesoleva direktiiviga hõlmatud 

puhkuste võtmise korral, eelkõige seoses 

nende õigusega naasta samale või 

samaväärsele töökohale, ning et töötajate 

töölepingutingimused ei kannataks nende 

äraoleku tõttu. Töötajatele peaksid kuni 

sellise puhkuse lõpuni säilima juba olemas 

olevad või omandamisjärgus õigused. 

(22) Puhkusekorralduse eesmärk on 

toetada töötavaid lapsevanemaid ja 

hooldajaid konkreetsel perioodil ning 

säilitada ja soodustada nende järjepidevat 

osalemist tööturul. Seepärast on asjakohane 

selgelt sätestada töötajate tööalaste õiguste 

kaitse käesoleva direktiiviga hõlmatud 

puhkuste võtmise korral, eelkõige seoses 

nende õigusega naasta samale või 

samaväärsele töökohale, ning et töötajate 

töölepingutingimused ei kannataks nende 

äraoleku tõttu. Töötajatele peaksid kuni 

sellise puhkuse lõpuni säilima juba olemas 

olevad või omandamisjärgus õigused. 

Sama oluline puhkusekorralduse eesmärk 

on tagada, et töötavad vanemad säilitavad 

pereelu kvaliteedi, hoolitsedes oma laste 

eest, täites oma kohustusi, sealhulgas oma 

esmase hariduse andja rolli, eriti varases 

lapsepõlves, parimal võimalikul viisil ning 

veetes oma lastega kvaliteetaega. Töö- ja 

pereelu ebatõhus ühitamine võib avaldada 

negatiivset mõju ka laste ja vanemate 

füüsilisele ja vaimsele tervisele. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

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 paindlikku 

töökorraldust, tuleks kaitsta sellest tuleneva 

diskrimineerimise või mis tahes 

ebasoodsama kohtlemise eest. Et tagada 

tööandjate ja töötajate huvide vahel 

tasakaal, peaksid liikmesriigid samas 

tagama, et tööandjaid kaitstakse selliste 

õiguste igasuguse kuritarvitamise eest. 
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Muudatusettepanek  22 

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 

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. 

(24) Töötajad, kes kasutavad käesoleva 

direktiiviga ettenähtud puhkuse või 

paindliku töökorralduse õigusi, peaksid 

olema kaitstud sellise vallandamise ja 

võimalikuks vallandamiseks 

ettevalmistamise vastu, mille põhjuseks on 

see, et nad on taotlenud või kasutanud 

sellise puhkuse või paindliku 

töökorralduse õigust. Kui töötajatele 

tundub, et nad vallandati sellisel põhjusel, 

peaks neil olema võimalik küsida 

tööandjalt nõuetekohast kirjalikku 

vallandamise põhjendust. 

 

Muudatusettepanek  23 

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 

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 

(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 

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 
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esindajatele, kui nad täidavad oma 

ülesandeid. 

esindajatele, kui nad täidavad oma 

ülesandeid. Tööinspektsioonide ja 

sotsiaalkontrollide raames tuleks jälgida 

asjakohaste vahenditega käesoleva 

direktiivi nõuetekohast rakendamist, et 

vältida diskrimineerimist ning tagada, et 

töötajatel oleks sotsiaal- ja tööõigustele 

võrdne juurdepääs. 

 

Muudatusettepanek  24 

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  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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. 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Liikmesriigid peaksid kaaluma 

käesolevas direktiivis sisalduvate 

meetmete laiendamist töötajatele, kes on 

füüsilisest isikust ettevõtjad. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

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) Liikmesriigid peaksid käesoleva 

direktiivi rakendamisel hoiduma 

põhjendamatute haldus-, finants- ja 

õiguspiirangute kehtestamisest viisil, mis 

pidurdab mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate asutamist ja arengut. 

Seepärast palutakse liikmesriikidel hinnata 

korrapäraselt oma ülevõtmisakti mõju 

VKEdele, veendumaks et selle mõju 

VKEdele ei ole ebaproportsionaalne, ning 

pöörata eritähelepanu mikroettevõtjatele ja 

halduskoormusele, eelkõige seoses 

vanemapuhkuse korra ja paindliku 

töörežiimi mõjuga töökorraldusele, ning 

avaldada selliste hindamiste tulemused. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (32 a) Et saavutada pere- ja tööelu 
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ühitamisel parem töö- ja eraelu tasakaal 

ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus 

ning täita täielikult käesoleva direktiivi 

eesmärk, peaks komisjon kaaluma ka 

1992. aastast pärit nõukogu direktiivi 

92/85/EMÜ läbivaatamist, võttes arvesse 

käesolevas direktiivis kokku lepitud uusi 

õigusi ja sätteid. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

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 

töötajate 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  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) „isapuhkus“ – isadele lapse sünni 

korral ette nähtud puhkus; 

a) „isapuhkus“ – isale või liikmesriigi 

õiguses määratletud võrdväärsele teisele 

vanemale lapse sünni või lapsendamise 

korral ette nähtud tasustatud puhkus, mida 

saab kasutada lapse sünni või 

lapsendamise perioodil rasedus- ja 

sünnituspuhkuse kestuse ajal; 
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Muudatusettepanek  31 

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 või 

lapsendamise korral lapse eest 

hoolitsemiseks ette nähtud tasustatav 

puhkus; 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 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 tagab 

isikliku hoolduse või toetuse sugulasele, 

kes vajab hooldamist või toetust tõsisel 

tervislikul põhjusel või puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni määratlusele 

vastava puude tõttu; 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) „hoolduspuhkus“ – hooldajale ette 

nähtud tasustatav puhkus, et pakkuda 

isiklikku hooldust või toetust sugulasele, 

kes vajab hooldamist või toetust tõsisel 

tervislikul põhjusel või puude tõttu; 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) „sugulane“ – töötaja poeg, tütar, 

ema, isa, abikaasa või registreeritud 

elukaaslane, kui liikmesriigi õigus näeb 

ette registreeritud kooselu; 

d) „sugulane“ – vähemalt töötaja 

poeg, tütar, ema, isa, õde või vend, 

abikaasa laps, kasulaps, lapselaps, 

vanavanem, eestkostja või eestkostetav, 

abikaasa või registreeritud elukaaslane, kui 

liikmesriigi õigus näeb ette registreeritud 

kooselu; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) „volitatud kolmas isik“ - töötaja, 

kellele lapsevanem annab edasi oma 

õiguse käesolevas direktiivis 

käsitletavatele puhkustele; 

 

 

Muudatusettepanek  36 

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) „hooldus- ja toetusvajadus“ – 

seisund, kus isik vajab puude tõttu või 

tõsisel tervislikul põhjusel ajutist või 

alalist hooldamist ning mille puhul on 

vaja isiklikku abi või toetust; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) „paindlik töökorraldus“ – töötajate 

võimalus kohandada oma töökorraldust, 

f) „paindlik töökorraldus“ – töötajate 

võimalus kohandada vabatahtlikkuse 
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sealhulgas kasutada kaugtöövõimalust ja 

paindlikku töögraafikut või vähendada 

töötundide arvu. 

alusel oma töökorraldust, sealhulgas 

kasutada kaugtöövõimalust, kui see on 

teostatav, ja paindlikku töögraafikut või 

vähendada töötundide arvu. 

 

 

Muudatusettepanek  38 

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 lapse sünni või 

lapsendamise perioodil rasedus- ja 

sünnituspuhkuse kestuse ajal vähemalt 

kümme tööpäeva isapuhkust. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid hindavad vajadust 

kohandada isapuhkuse kättesaadavuse 

tingimusi ja selle kohaldamise 

üksikasjalikku korda nende isade 

vajadustele, kes on suuremat hoolt 

nõudvas eriolukorras, mille määratluse 

üle otsustavad liikmesriigid. Sellises 

eriolukorras võivad olla: puudega isad, 

puuetega laste isad, sealhulgas vaimse 

tervise probleemidega, tõsiste 

terviseprobleemidega või raske haigusega 

laste isad ning üksikisad, nii nagu need 

on määratletud liikmesriikide õiguse ja 

tavaga. 
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Muudatusettepanek  40 

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 

12-aastaseks saamist. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et töötajatel on 

individuaalne õigus vähemalt nelja kuu 

pikkusele tasustatavale ja 

mitteülekantavale vanemapuhkusele enne 

lapse teatavasse ikka jõudmist, s.o 

vähemalt enne 10-aastaseks saamist. 

Liikmesriigid hindavad võimalust 

laiendada vanemapuhkuse saamise õigust 

nende töötajate puhul, kes on suuremat 

hoolt nõudvas eriolukorras, mille 

määratluse üle otsustavad liikmesriigid. 

Sellises eriolukorras võivad olla: puudega 

vanemad, puudega laste vanemad, 

sealhulgas vaimse tervise probleemidega, 

tõsise terviseprobleemi või raske 

haigusega laste vanemad ning 

üksikvanemad, nii nagu need on 

määratletud liikmesriikide õiguse ja 

tavaga. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui liikmesriigid lubavad ühel 

lapsevanemal kanda vanemapuhkuseõigus 

üle teisele lapsevanemale, tagavad nad, et 

vähemalt neli kuud ei ole ülekantavad. 

2. Kui liikmesriigid lubavad ühel 

lapsevanemal kanda vanemapuhkuseõigus 

üle teisele lapsevanemale, tagavad nad, et 

vähemalt neli kuud vanemapuhkusest ei 

ole ülekantavad. Kui liikmesriigid näevad 

ette rohkem kui nelja kuu pikkuse 

vanemapuhkuse, võib piiratud osa sellest 

puhkusest olla ülekantav mitte ainult 

teisele vanemale, vaid ka selleks määratud 

kolmandale isikule, kes tegelikult lapse 

eest hoolitseb. 
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Muudatusettepanek  42 

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. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid võivad kindlaks 

määrata asjaolud, mille korral võib 

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. 

5. Liikmesriigid võivad kindlaks 

määrata asjaolud, mille korral võib 

tööandja pärast liikmesriigi õiguse, 

kollektiivlepingute ja/või tava kohast 

konsulteerimist vanemapuhkuse andmise 

kõige rohkem kaks korda ja kuni kuue 

kuu pikkusel ajavahemikul mõistliku 

perioodi võrra edasi lükata põhjendusel, et 

see häirib märgatavalt ettevõtte korralikku 

toimimist. Tööandjad peavad 

vanemapuhkuse edasilükkamist kirjalikult 

põhjendama. Lisaks võtavad liikmesriigid 
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arvesse eelkõige mikroettevõtjate 

piiranguid. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

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. Tööandjad peavad sellise taotluse 

rahuldamisest keeldumist pärast taotluse 

saamist mõistliku aja jooksul kirjalikult 

põhjendama. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

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 

vajadustega. 

7. Liikmesriigid hindavad vajadust 

kohandada vanemapuhkuse kättesaadavuse 

tingimusi ja selle kohaldamise 

üksikasjalikku korda nende vanemate 

vajadustega, kes on eriolukorras, mille 

määratluse üle otsustavad liikmesriigid. 

Sellises eriolukorras võivad olla: puudega 

vanemad, puudega laste vanemad, 

sealhulgas vaimse tervise probleemidega, 

tõsise terviseprobleemi või raske 

haigusega laste vanemad ning 

üksikvanemad, nii nagu need on 

määratletud liikmesriikide õiguse ja 

tavaga.  
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Muudatusettepanek  46 

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. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 6 a 

 Teavet tervisliku seisundi või iseseisvuse 

kaotamisega seotud olukorra kohta tuleks 

käsitleda konfidentsiaalsena ning jagada 

ainult piiratud arvu asjaomaste 

teenistustega, et tagada nii töötaja kui ka 

hooldust vajava isiku õigus andmete 

kaitsele. 

 

 

Muudatusettepanek  48 

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 

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 
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hüvitist vähemalt võrdväärselt sellega, 

mida asjaomane töötaja saaks 

haiguspuhkuse korral. 

hüvitist järgmiselt: 

 a) artikli 4 lõikes 1 osutatud isapuhkuse 

puhul tasu või hüvitist, mis on võrdväärne 

riigi tasandil määratletud rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ajal makstava tasuga, 

tagades seejuures naiste ja meeste võrdse 

tasustamise põhimõtte; 

 b) artikli 5 lõikes 1 osutatud 

vanemapuhkuse puhul tasu või hüvitist, 

mis on vähemalt võrdväärne 80 %-ga 

töötaja brutopalgast; 

 c) artiklis 6 osutatud hoolduspuhkuse 

puhul tasu või hüvitist, mis on vähemalt 

võrdväärne 80 %-ga töötaja brutopalgast. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

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 

kümneaastased lapsed, ja hooldajatele 

õigus taotleda nende isikute hooldamiseks 

paindlikku töökorraldust. Paindliku 

töökorralduse kestust võib mõistlikult 

piirata. 

 

 

Muudatusettepanek  50 

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 

2. Tööandjad võtavad lõikes 1 

osutatud paindliku töökorralduse taotluste 

kaalumisel ja neile kirjalikul vastamisel 
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ja töötajate vajadusi. Tööandjad peavad 

sellise taotluse rahuldamisest keeldumist 

põhjendama. 

arvesse enda ja töötajate vajadusi, seda 

eriti mikroettevõtetes. Tööandjad peavad 

sellise taotluse rahuldamisest keeldumist 

põhjendama, pakkudes võimalusi 

alternatiivseks töökorralduseks. 

 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 5 

 

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 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 

kirjalikul vastamisel arvesse võtma enda ja 

töötajate vajadusi. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid hindavad vajadust 

võtta meetmeid, millega tagatakse, et 

paindliku 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. . 
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Muudatusettepanek  53 

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 

või 6 osutatud puhkuste perioodil ja samal 

ajal tagavad töösuhte säilimise sellel 

ajavahemikul, piiramata seejuures 

sotsiaalkindlustusõigusi, sealhulgas 

pensionimakseid, mida töötaja suhtes 

kogu puhkuseperioodi vältel 

kohaldatakse. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et keelustada töötajate ebasoodne 

kohtlemine põhjusel, et töötaja on 

taotlenud või kasutanud artiklis 4, 5 või 6 

osutatud puhkust või kasutanud artiklis 9 

osutatud õigust paindlikule 

töökorraldusele. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et keelustada töötajate igasugune 

diskrimineerimine ja ebasoodne 

kohtlemine põhjusel, et töötaja on 

taotlenud või kasutanud artiklis 4, 5 või 6 

osutatud puhkust või kasutanud artiklis 9 

osutatud õigust paindlikule 

töökorraldusele. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, 

mida kohaldatakse liikmesriigis käesoleva 

direktiivi kohaselt vastu võetud 

õigusnormide või käesoleva direktiivi 

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, 

mida kohaldatakse liikmesriigis käesoleva 

direktiivi kohaselt vastu võetud 

õigusnormide või käesoleva direktiivi 
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kohaldamisalasse kuuluvate õiguste puhul 

juba kehtivate õigusnormide täitmata 

jätmise korral. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada nende 

karistuste kohaldamine. Karistused peavad 

olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. Karistuseks võib olla trahv. 

Samuti võib karistuseks olla hüvitise 

maksmine. 

kohaldamisalasse kuuluvate õiguste puhul 

juba kehtivate õigusnormide täitmata 

jätmise korral. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada nende 

karistuste kohaldamine. Karistused peavad 

olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. Karistuseks on trahv. Samuti 

võib karistuseks olla hüvitise maksmine. 

 

 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 16 Artikkel 16 

Kaitse tase Kaitse taseme säilitamine 

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 ja/või sotsiaalpartnerid 

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. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma 

et see piiraks konkreetsemate liidu õiguse 

sätete ning eelkõige meeste ja naiste 

võrdset kohtlemist või võrdseid võimalusi 

käsitlevate liidu õiguse sätete 

kohaldamist. 

 3. Käesoleva direktiivi rakendamine ei ole 

mõjuv põhjus, et vähendada töötajatele 

ette nähtud õigusi ja võimaldatavat üldist 

kaitsetaset. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõik 1 
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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 isikutele 

sobival viisil, sh ühtse digivärava kaudu, 

teatavaks. 

 

Muudatusettepanek  58 

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. Hiljemalt kolm 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 ja hinnata käesoleva direktiivi 

eesmärkide, sealhulgas soolise 

võrdõiguslikkuse eesmärgi rakendamist 

ning ka mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate arengule avalduvat 

mõju. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

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 vajaduse korral 

2. Tuginedes liikmesriikide poolt 

lõike 1 alusel edastatud teabele, esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande, milles antakse 

ülevaade käesoleva direktiivi 

kohaldamisest, sealhulgas esitatakse soo 

kaupa liigitatud andmed käesolevas 
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lisatakse seadusandlik ettepanek. direktiivis ette nähtud eri liiki puhkuste 

kasutamise kohta ja käsitletakse selle 

mõju 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  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon hindab varsti pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist ka seda, 

kas direktiivis järgitakse võrdse 

kohtlemise põhimõtet eri liiki puhkuste 

jaoks ette nähtud sissetuleku asendamise 

eri tasanditel, ning kui selline 

diskrimineerimine tuvastatakse, võtab 

viivitamatult vajalikud seadusandlikud 

meetmed. 
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