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LÜHISELGITUS 

Euroopa Komisjon on seisukohal, et käesolevas direktiivi ettepanekus on arvestatud vajadust 

käsitleda töö- ja eraelu tasakaalustamise teemat laiemalt, võttes arvesse ühiskonna arengut 

viimastel aastatel. 

Selle eesmärk on vähendada naiste alaesindatust tööturul ja toetada nende karjääri edenemist, 

luues paremad tingimused töö ja pereelu kohustuste ühitamiseks. Selleks esitatakse direktiivis 

miinimumkriteeriumid, et rakendada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtet seoses 

nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl. Nii edendatakse ELi õigusraamistikku 

kohandades ja uuendades mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust. 

ELis töötavad osalise tööajaga peamiselt naised (32 % kõigist naistest, kuid ainult 8 % 

meestest), eelkõige seetõttu, et neil on raske ühitada töö- ja eraelu. Muidugi tähendab see 

paljudel juhtudel ka suuri erinevusi meeste ja naiste palkade ja pensionide vahel. Praegune 

liidu ja liikmesriikide tasandi õigusraamistik pakub meestele vähe stiimuleid, et võrdsel 

määral osaleda koduste kohustuste täitmisel. Nende vajakajäämistega tuleb kiiremas korras 

tegeleda. Raportöör nõustub täielikult direktiivi ettepaneku konkreetsete eesmärkidega, nimelt 

muuta töö- ja eraelu ühitamise võimalused kättesaadavamaks ning õhutada mehi kasutama 

rohkem vanemapuhkust ja muid paindliku töökorralduse viise. Viimase punkti osas on väga 

tähtis vanemapuhkusel makstava hüvitise suurus, et mehed ja naised seda puhkust võrdselt 

kasutaksid. Praegu ei ole see kaugeltki nii, kuna vanemapuhkuse tasu on naeruväärselt madal. 

Komisjoni ettepanek, et see hüvitis oleks samal tasemel haigushüvitisega, on samm õiges 

suunas. Laste kaitsmine peab olema esmatähtis ja sellest tuleb alati juhinduda. Raportöörile 

on selge, et lapsele on kõige parem, kui teda kasvatavad, hooldavad ja hoiavad võrdsel määral 

mõlemad vanemad. Seetõttu on raportöör arvamusel, et naised ja mehed peaksid saama laste 

kasvatamisel võrdselt osaleda. See on võimalik, kui kaotada meeste ja naiste ebavõrdsus 

tasustatud ja tasustamata töö osas ning suunata neid võrdsel määral koduseid töid tegema ning 

laste ja abi vajavate sugulaste eest hoolitsema. 

Tuleb siiski arvestada tööandjaga seotud nõudeid ja piiranguid, eriti juhul, kui on tegemist 

kahe või kolme töötajaga väikeettevõttega. Vanemapuhkuse võtmine võib olla sellisele 

ettevõttele tõsine probleem. Seepärast rõhutab raportöör vajadust tagada tööandjatele parem 

kaitse ning ühtlasi hoida ära süsteemi kuritarvitamist töötajate poolt, kes väidavad, et 

puuduvad töölt pakilistel perekondlikel põhjustel. Seda arvestades tuleks vanemapuhkust anda 

vajalike tõendite esitamisel ning alles siis, kui ollakse mingi miinimumaja (kõige enam 

üheksa kuud) juba töötanud. Samuti tuleks reguleerida hooldajate puhkusi, et kaitsta tööandjat 

õiguste kuritarvitamise eest. Samal ajal on tähtis võimaldada töötajatele, kes soovivad oma 

lähedast hooldada, paremat töö- ja eraelu tasakaalustamist, et nad tööturult lõplikult ei 

lahkuks. 

Raportöör rõhutab ka seda, et komisjon ei ole arvesse võtnud olukordi, kus vanemad 

kasvatavad puudega või raskelt haiget last, või mitmike sünnitamist või adopteerimist. Tema 

arvates peaks sellistes olukordades saama lapsehoolduspuhkuse kestust kahekordistada. 

Sama peaks kehtima ka üksikvanemate suhtes, kelle arv üha kasvab ja keda ei saa ignoreerida. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon 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 on liidu 

üks eesmärk edendada naiste ja meeste 

võrdõiguslikkust. Ka Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta artikli 23 kohaselt tuleb 

kõikides valdkondades, kaasa arvatud 

tööhõive, töö ja palk, tagada naiste ja 

meeste võrdõiguslikkus. Käesolev direktiiv 

toetab neid eesmärke, kuna sellega 

kaotatakse ebavõrdsus, tugevdatakse 

soolist võrdõiguslikkust, edendatakse 

kõrget tööhõivetaset, tugevdatakse liidu 

sotsiaalset mõõdet ning kiirendatakse 

liikmesriikide sotsiaaltoetuste 

ühtlustumist võimalikult kõrgel tasemel. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artikli artiklis 33 on pere- ja tööelu 

ühitamise eesmärgil sätestatud õigus 

kaitsele vallandamise eest raseduse ja 

sünnituse korral, õigus tasustatud rasedus- 

ja sünnituspuhkusele ning 

vanemapuhkusele pärast lapse sündi või 

lapsendamist. 

(3) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

(edaspidi „harta“) artiklis 33 sätestatakse 

perede õiguslik, majanduslik ja sotsiaalne 

kaitse ning selles on pere- ja tööelu 

ühitamise eesmärgil sätestatud õigus 

kaitsele vallandamise eest raseduse ja 

sünnituse korral, õigus tasustatud rasedus- 

ja sünnituspuhkusele ning 
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vanemapuhkusele pärast lapse sündi või 

lapsendamist. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Puudega inimestel peaks olema 

õigus sissetulekutoetusele, mis tagab neile 

väärika elu, teenustele, mis võimaldavad 

neil osaleda tööturul ja ühiskonnaelus, 

ning nende vajadustele kohandatud 

töökeskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Kõigis valdkondades, sealhulgas 

tööturul osalemise, töötingimuste ja 

karjääri edendamise osas, tuleb tagada 

naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja 

võrdsed võimalused ning neid 

kindlustada. Naistel ja meestel on õigus 

saada võrdväärse töö eest võrdset tasu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Töö- ja eraelu tasakaalustamise 

poliitika peaks aitama paremini saavutada 

soolist võrdõiguslikkust, soodustades 

naiste osalemist tööturul, muutes meeste 

jaoks lihtsamaks hoolduskohustuste 

jagamise naistega võrdsetel alustel ning 

vähendades soolist sissetuleku- ja 

(5) Töö- ja eraelu tasakaalustamise 

poliitika peaks aitama paremini saavutada 

soolist võrdõiguslikkust, soodustades 

naiste osalemist tööturul ning suurendades 

meeste osalemist ja tähtsust pere-elus 

kooskõlas harta artikliga 24, mille 

kohaselt on igal lapsel on õigus säilitada 
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palgalõhet. Selline poliitika peaks võtma 

arvesse demograafilisi muutusi, sealhulgas 

elanikkonna vananemise mõju. 

regulaarsed isiklikud suhted ja otsene 

kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei 

ole lapse huvidega vastuolus, ning peaks 

soodustama laste kasvatamise ja 

hooldamise kohustuse õiglast jagamist, 

mis omakorda aitab vähendada soolisi 

tulu-, palga- ja pensionilõhesid. Selline 

poliitika peaks võtma arvesse 

demograafilisi muutusi, sealhulgas 

elanikkonna vananemise mõju. Seejuures 

võib töö- ja eraelu parem 

tasakaalustamine oluliselt stimuleerida 

suuremat sündivust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Komisjoni statistiliste andmete 

kohaselt oli 2017. aasta oktoobri seisuga 

meeste tööhõivemäär ELis 71,9 % ning 

naistel 61,4 %, olgugi et naiste 

haridustase on kõrgem. 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

(7) Kahe rahateenijaga majapidamiste 

arvu kasvu tagajärjeks on senisest 

intensiivsem töö ning suurem surve ja 

suuremad nõudmised töö- ja eraelu 

tasakaalustamisele. Selle tulemusena on 

töö- ja eraelu tasakaalustamine 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, vanemaealised 



 

AD\1153958ET.docx 7/28 PE606.271v03-00 

 ET 

mõjutab negatiivselt naiste tööhõivet ja 

mille tõttu mõned naised tööturult täielikult 

lahkuvad. 

ülalpeetavad või sandistavaid kroonilisi 

haigusi põdevad lähisugulased, on ta 

sunnitud tegema vähem tunde palgatööd ja 

kulutama rohkem aega tasustamata 

hoolduskohustuste täitmisele. See aitab 

oluliselt kaasa soolise palgalõhe (mõnes 

liikmesriigis kuni 28 %) tekkele, mis 

tööelu jooksul kujundab soolise 

pensionilõhe (ELis keskmiselt 40 %), ning 

tulemuseks on naiste suurem vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse risk. Haige või 

hooldamist vajav sugulane on samuti 

osutunud üheks teguriks, mis mõjutab 

negatiivselt naiste tööhõivet ja mille tõttu 

mõned naised tööturult täielikult või 

osaliselt lahkuvad. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Eurofoundi andmetest nähtub, et 

üle kolme miljoni inimese on loobunud 

täisajaga töötamisest lastehoiuteenuste või 

ülalpeetavate pereliikmete 

hooldusteenuste puudumise tõttu. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 b) Lastel peaks olema õigus 

kvaliteetsele ja taskukohasele 

alusharidusele ja lapsehoiule. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Praegune liidu õigusraamistik ei 

paku meestele piisavalt stiimuleid 

hoolduskohustuste võrdseks jagamiseks. 

Mitmes liikmesriigis puuduvad tasustatud 

isa- ja vanemapuhkus, mistõttu isad 

võtavad sellist puhkust vähe. Töö- ja eraelu 

tasakaalustamise poliitika erinev 

ülesehitus meeste ja naiste puhul 
suurendab soolisi erinevusi töö- ja 

hooldusküsimustes. Seevastu töö- ja eraelu 

tasakaalustamise meetmed, näiteks 

puhkuse või paindliku töökorralduse 

kasutamine isade poolt, on osutunud 

positiivselt mõjusaks ning vähendanud 

seda suhtelist tasustamata töö hulka, mida 

teevad naised perekonna heaks, ja jätnud 

naistele rohkem aega palgatööks. 

(8) Praegune liidu õigusraamistik ei 

paku meestele piisavalt stiimuleid 

hoolduskohustuste võrdseks jagamiseks. 

Puuduvad ühtlustatud üleliidulised 

eeskirjad, mis reguleeriksid isapuhkust 

või puhkust haige või hooldamist vajava 

sugulase eest hoolitsemiseks; erandiks on 

siin töölt puudumine vääramatu jõu tõttu. 
Mitmes liikmesriigis puuduvad tasustatud 

isa- ja vanemapuhkus, mistõttu isad 

võtavad sellist puhkust vähe. Meeste ja 

naiste töö- ja eraelu tasakaalustamise 

poliitika tasakaalustamatus või 

puudulikkus aeglustab majanduskasvu, 

põhjustab sotsiaalse kaasamise 

eesmärkidest loobumist, põhjustab 

naistele, eriti vanemas eas, suuremat 

vaesusriski ning suurendab soolisi 

erinevusi töö- ja hooldusküsimustes. 

Seevastu töö- ja eraelu tasakaalustamise 

meetmed, näiteks puhkuse, sellise puhkuse 

võtmiseks piisavate stiimulite või 

paindliku töökorralduse kasutamine isade 

poolt, on osutunud positiivselt mõjusaks, 

vähendanud selle tasustamata töö 

osakaalu, mida naised teevad perekonna 

heaks, ja jätnud naistele rohkem aega 

palgatööks ning sotsiaalse, majandusliku 

ja ametialase iseseisvuse saavutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Vanematel ja teistel 

hoolduskohustusega inimestel peaks 

olema õigus piisavale puhkusele, 

paindlikule töökorraldusele ja 

kättesaadavatele hooldusteenustele. 

Naistele ja meestele peaks olema võrdselt 

kättesaadav eripuhkus oma 

hoolduskohustuste täitmiseks, ning neid 

tuleks õhutada seda kasutama 
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tasakaalustatul viisil. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Tähtis on saavutada töö-, era- ja 

perekonnaelu vaheline tasakaal tänu 

laiahaardelisele käsitlusele, mis hõlmab 

seadusandlikke ja muid kui 

seadusandlikke meetmeid, näiteks 

selliseid mõjusaid stiimuleid ja meetmeid 

nagu lastehoiu ja puudustkannatavate 

inimeste hooldamise eest antavad 

maksusoodustused. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Majandus-, tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitika väljatöötamise ja 

rakendamise küsimustes tuleks 

konsulteerida sotsiaalpartneritega, 

lähtudes liikmesriikide tavadest. Neil 

tuleks soovitada pidada läbirääkimisi 

kollektiivlepingute üle ja sõlmida neid 

olulistes küsimustes, austades samas 

nende sõltumatust ja kollektiivse 

tegutsemise õigust. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) On asjakohane tunnistada kehtetuks 

ja asendada direktiiv 2010/18/EL, millega 

(10) On asjakohane tunnistada kehtetuks 

ja asendada direktiiv 2010/18/EL, millega 
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praegu reguleeritakse vanemapuhkust, ja 

rakendada sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 

raamlepingut. Käesolev direktiiv põhineb 

eelkõige direktiivis 2010/18/EL sätestatud 

normidel ja nende tugevdamiseks lisatakse 

sellega praegu kehtivatele õigustele uued 

õigused. 

praegu reguleeritakse vanemapuhkust, ja 

rakendada sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud 

raamlepingut. Käesolev direktiiv põhineb 

eelkõige direktiivis 2010/18/EL sätestatud 

normidel, mille täiendamiseks 

tugevdatakse seniseid ja kehtestatakse uusi 

õigusi. Mitte midagi käesolevas direktiivi 

ettepanekus ei tuleks tõlgendada 

vanemapuhkuse direktiivi raames siiani 

kehtinud õiguste kärpimisena. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

miinimumnõuded isa-, vanema- ja 

hoolduspuhkuse kohta ning 

lapsevanemate ja hoolduskohustustega 

töötajate paindliku töökorralduse kohta. 

Lihtsustades töö- ja eraelu ühitamist 

lapsevanemate ja hooldajate jaoks, peaks 

käesolev direktiiv aitama saavutada 

aluslepingul põhinevad eesmärgid, s.o 

tagada naistele ja meestele võrdsed 

võimalused tööturul ja nende võrdne 

kohtlemine tööl ning saavutada kõrge 

tööhõivetase liidus. 

(11) Käesolevas direktiivis sätestatakse 

miinimumnõuded seoses isa-, vanema- ja 

hoolduspuhkusega ning lapsevanemate ja 

hoolduskohustustega töötajate paindliku 

töökorraldusega, tunnustades seejuures 

siseriiklikke eeskirju puhkuse ja paindliku 

töökorralduse kohta, mis on kooskõlas 

käesoleva direktiivi nõuetega ning 

võimaldavad liikmesriikidel ja 

sotsiaalpartneritel kehtestada vastavad 

erieeskirjad. Direktiivis austatakse täiel 

määral töötajate ja perekondade vabadust 

ja eelistusi oma elu korraldamisel ning 

neid ei kohustata kuidagi direktiivi sätteid 

kasutama. Kui riigi ja üksikisiku tasandil 

saavutatakse suur tegutsemisvabadus 

tänu sellele, et lihtsustatakse töö- ja eraelu 

ühitamist lapsevanemate ja hooldajate 

jaoks, peaks käesolev direktiiv aitama 

saavutada aluslepingul põhinevad 

eesmärgid, s.o tagada naistele ja meestele 

võrdsed võimalused tööturul ja nende 

võrdne kohtlemine tööl ning saavutada 

liidus kõrge tööhõivetase koos töötajate ja 

nende perekondade inimväärse 

elatustasemega. 

 

Muudatusettepanek  16 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Käesolevat direktiivi tuleks 

kohaldada kõikide nende töötajate suhtes, 

kellel on tööleping või mõni muu töösuhe. 

Nagu praegu ka direktiivi 2010/18/EL lisa 

klausli 2 punktis 3 on sätestatud, peaksid 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluma osalise tööajaga töötajate 

töölepingud ja -suhted, tähtajalise 

lepinguga töötajad ning isikud, kellel on 

tööleping või -suhe renditööjõu 

agentuuriga. 

(12) Käesolevat direktiivi tuleks 

kohaldada kõikide nende töötajate suhtes, 

kellel on tööleping või mõni muu töösuhe. 

Nagu praegu ka direktiivi 2010/18/EL lisa 

klausli 2 punktis 3 on sätestatud, peaksid 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluma osalise tööajaga töötajate 

töölepingud ja -suhted, tähtajalise või 

tähtajatu lepinguga töötajad ning isikud, 

kellel on tööleping või -suhe renditööjõu 

agentuuriga. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Käesolevas direktiivis 

tähtsustatakse töö- ja eraelu head 

tasakaalustamist ilma ebakindlatesse ja 

ebatüüpilistesse töösuhetesse astumata. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Direktiivi eesmärk on täiustada ja 

tugevdada õigusnorme, mis reguleerivad 

vanemapuhkuse andmise lubatavust ja 

õiguskindlust puude või pikaajalise raske 

haiguse all kannatavate lastega isikutele, 

eriti selleks, et hoiduda meelevaldsetest 

otsustest puhkuse andmisel 

vanuserühmadele, keda kehtivad 

õigusnormid ei hõlma, ning võtta 

lastehoiukulude katmiseks kasutusele 

vautšerid/kupongid või erimaksed. 
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Muudatusettepanek  19 

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 anda teisele 

lapsevanemale õigus võtta soovi korral 

lapse sünni või lapsendamise korral 

vanemapuhkust. Liikmesriikidevaheliste 

erinevuste arvessevõtmiseks ei tohiks õigus 

vanemapuhkusele sõltuda liikmesriigi 

õiguses määratletud perekonnaseisust, 

töötamise kestusest ega töölepingu 

iseloomust. 

 

Muudatusettepanek  20 

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 varakult 

tugevdada vanema sidemeid lapsega ning 

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. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 
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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. 

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. 

Liikmesriigid peaksid ka hindama, kas 

vanemapuhkuse tingimusi ja üksikasjalikku 

korraldust tuleks kohandada eelkõige 

ebasoodsas olukorras lapsevanemate 

erivajadustele. 

(15) Selleks et tagada lapsevanematele 

paremad vanemapuhkusevõimalused lapse 

kasvades, tuleks vanemapuhkust anda kuni 

lapse vähemalt 13-aastaseks saamiseni. 

Liikmesriigid peaksid suutma kindlaks 

määrata tähtaja, mille jooksul töötaja peab 

teavitama tööandjat vanemapuhkuse 

taotlemisest. 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. Liikmesriigid peaksid ka 

hindama, kas vanemapuhkuse tingimusi ja 

üksikasjalikku korraldust tuleks kohandada 

eelkõige eriti ebasoodsas olukorras olevate 

(üksikvanem, lapse puue, raske haigus) 
lapsevanemate erivajadustele. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et lihtsustada töötajate 

töölenaasmist vanemapuhkuse lõppedes, 

(16) Selleks et lihtsustada töötajate 

töölenaasmist vanemapuhkuse lõppedes, 
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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. 

peaksid tööandjad võtma töötaja 

taasintegreerimiseks puhkuse lõppedes 

sobivaid meetmeid, mille asjaomased 

pooled määravad kindlaks liikmesriigi 

õigust, kollektiivlepinguid ja tavasid 

arvesse võttes. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Lisaks käesolevas direktiivis 

sätestatud hoolduspuhkuseõigusele peaks 

kõikidele töötajatele säilima liikmesriikide 

kehtestatud tingimustel õigus puududa 

töölt vääramatutel pakilistel ja ootamatutel 

perekondlikel põhjustel, nagu praegu on 

ette nähtud direktiiviga 2010/18/EL. 

(18) Lisaks käesolevas direktiivis 

sätestatud hoolduspuhkuseõigusele peaks 

kõikidele töötajatele säilima liikmesriikide 

kehtestatud tingimustel õigus puududa 

töölt pakilistel ja ootamatutel perekondlikel 

põhjustel, nagu praegu on ette nähtud 

direktiiviga 2010/18/EL. 

 

Muudatusettepanek  24 

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 samaväärne sellega, mida 

töötaja saab haiguspuhkuse korral. 

Liikmesriigid peaksid võtma arvesse 

sotsiaalkindlustusõiguste (sealhulgas 

tervishoid) järjepidevuse tähtsust. 

(19) Selleks et stimuleerida lastega ja 

hoolduskohustustega töötajaid, eriti mehi, 

kasutama käesoleva direktiiviga ettenähtud 

puhkuseperioode, peaks neil olema õigus 

piisavale puhkusehüvitisele. Hüvitis peaks 

olema piisav ja vähemalt võrdne sellega, 

mida asjaomane töötaja saaks 

haiguspuhkuse korral. Liikmesriigid 

peaksid võtma arvesse sotsiaalkindlustuse 

(sealhulgas ravikindlustuse) õiguste 

järjepidevuse tähtsust. 

 

Muudatusettepanek  25 

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 lapsevanemad ja 

hooldajad saaksid töötamist jätkata, 

peaksid tööandjad võimaldama neil 

kohandada oma töögraafikuid vastavalt 

isiklikele vajadustele ja eelistustele. 

Töötavad lapsevanemad ja hooldajad 

peaksid, ilma nimetatud õigust 

kuritarvitamata, 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 ja 

nõuetekohaseks tasakaalustamiseks 

peaksid liikmesriigid saama piirata 

osaajaga töötamise kestust, eelistades 

muid paindliku töökorraldusega 

võimalusi. Kuigi osaajaga töötamine on 

tõesti osutunud kasulikuks ja võimaldanud 

mõnel naisel pärast laste saamist või 

muude perekondlike kohustuste täitmist 
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. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(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, kättemaksu või mis 

tahes ebasoodsama kohtlemise eest. 

Asjaolu, et inimene kasutab oma õigust 

puhkusele või paindlikule 

töökorraldusele, ei tohi kahjustada 

tööhõive taset ega muid töötingimusi. 

 

Muudatusettepanek  27 

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 vallandamise, surve ja 

tagakiusamise ja võimalikuks 

vallandamiseks ettevalmistamise eest, 

mille põhjuseks on see, et nad on taotlenud 

või kasutanud sellise puhkuse või pandliku 

töökorralduse õigust. Kui töötajatele 

tundub, et nad vallandati sellisel põhjusel, 

peaks neil olema võimalik küsida 

tööandjalt nõuetekohast vallandamise 

põhjendust. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas direktiivis sätestatakse 

miinimumnõuded, mille eesmärk on 

saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus 

seoses võimalustega tööturul ja 

kohtlemisega tööl, muutes töötavate 

lapsevanemate ja hooldajate jaoks töö- ja 

pereelu ühitamiste lihtsamaks. 

Käesolevas direktiivis sätestatakse 

miinimumnõuded, mille eesmärk on 

saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus 

sotsiaalõiguste ja töötasu osas seoses 

võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl, 

muutes töötavate lapsevanemate ja 

hooldajate jaoks töö- ja pereelu ühitamise 

lihtsamaks. 
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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, 

nii mees- kui ka naistöötajate suhtes, kellel 

on liikmesriigi kehtiva seaduse, 

kollektiivlepingu ja/või tava kohaselt 

määratletud tööleping või -suhe. 

 

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“ – teisele vanemale 

lapse sünni või lapsendamise korral ette 

nähtud tasustatav puhkus; 

 

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 f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) „üksikvanem” – isik, kes ei ole 

abielus ega riigi õigusega määratletud 

partnerlussuhtes ning kes üksinda 
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kannab lapse eest vanemlikku vastutust. 

 

Muudatusettepanek  33 

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 teisele vanemale lapse 

sünni või lapsendamise korral õigus saada 

vähemalt 14 tööpäeva ning mitmikute 

sünni või lapsendamise korral vähemalt 

15 päeva kohustuslikku tasustatud 

vanemapuhkust. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Õigus saada lõikes 1 osutatud 

vanemapuhkust kehtib sõltumata teise 

vanema tööstaažist ja töölepingu liigist. 

 

Muudatusettepanek  35 

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 

oleks individuaalne õigus vähemalt kuue 

kuu pikkusele vanemapuhkusele enne lapse 

teatavasse ikka jõudmist, so vähemalt enne 

13-aastaseks saamist. 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Üksikvanema vanemapuhkus on kaks 

korda pikem. 

 

Muudatusettepanek  37 

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 vanemapuhkust ei ole 

ülekantavad. Puudega või raskelt haiget 

last kasvatavate vanemate vanemapuhkus 

on kaks korda pikem. 

 

Muudatusettepanek  38 

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 

üheksat kuud. Nõukogu direktiivi 

1999/70/EÜ21 kohaste ühe ja sama 

tööandjaga sõlmitud järjestikuste 

tähtajaliste lepingute korral võetakse 

tööstaaži arvutamisel kohustuslikult 

arvesse nende lepingute kogukestust. 

__________________ __________________ 

21 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv, 

milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute 

Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa 

Tööstuse ja Tööandjate 

21 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv, 

milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute 

Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa 

Tööstuse ja Tööandjate 
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Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja 

Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse 

(CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 

tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, 

10.7.1999), lk 43. 

Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja 

Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse 

(CEEP) sõlmitud raamkokkulepet 

tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, 

10.7.1999), lk 43. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Töötajaid teavitatakse enne 

töötamise algust kirjalikult töösuhtest 

tulenevatest, sealhulgas katseajal 

kehtivatest õigustest ja kohustustest. 

 

Muudatusettepanek  40 

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 pikendatud vanemapuhkuse 

kohaldamise kättesaadavuse tingimusi ja 

üksikasjalikku korda lapsendanud 

vanemate, puudega vanemate, 

üksikvanemate (üksikvanemaga pered) 
ning puudega või pikaajalist rasket haigust 

põdevate laste vanemate vajadustega. 

Eelkõige liikmesriigi tervishoiuasutuste 

poolt tõendatud pikaajalist rasket haigust 

põdevate laste vanemate taotlusi 

vanemapuhkuse saamiseks on keelatud 

tagasi lükata. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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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 seitse tööpäeva tasustatud 

hoolduspuhkust. Selle õiguse kasutamise 

tingimuseks on töötaja nõuetekohane 

põhjendus sugulase tervisliku seisundi 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 6 a 

 Puudega ema või teise vanema puhkus 

 Liikmesriigid tagavad, et käesolevas 

direktiivis kirjeldatud puhkuseliikide 

pikkust suurendatakse puudega ema või 

teise vanema jaoks vähemalt 50 % võrra. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et tagada töötajatele õigus puududa töölt 

vääramatutel pakilistel perekondlikel 

põhjustel, mis on tingitud haigusest või 

õnnetusest ja muudavad töötaja viivitamatu 

kohalolu vältimatuks. Liikmesriigid võivad 

piirata vääramatu jõu tõttu töölt 

puudumise õigust teatava ajani aastas või 

iga korra kohta või mõlemal juhul. 

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 

et tagada töötajatele õigus puududa töölt 

vääramatutel pakilistel perekondlikel 

põhjustel, mis on tingitud haigusest või 

õnnetusest ja muudavad töötaja viivitamatu 

kohalolu vältimatuks. Liikmesriigid võivad 

sätestada, et vääramatu jõu tõttu töölt 

puudumisel tuleb esitada tõendid, mida 

nad peavad asjakohaseks. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastavalt liikmesriigi õigusele, 

kollektiivlepingutele ja/või tavale ning 

sotsiaalpartneritele delegeeritud volitusi 

arvesse võttes tagavad liikmesriigid, et 

artiklis 4, 5 või 6 osutatud puhkuseõigusi 

kasutavad töötajad saavad tasu või piisavat 

hüvitist vähemalt võrdväärselt sellega, 

mida asjaomane töötaja saaks 

haiguspuhkuse korral. 

Vastavalt liikmesriigi õigusele, 

kollektiivlepingutele ja/või tavale ning 

sotsiaalpartneritele delegeeritud volitusi 

arvesse võttes tagavad liikmesriigid, et 

artiklis 4, 5 või 6 osutatud puhkuseõigusi 

kasutavad töötajad saavad tasu, 

maksusoodustust või piisavat hüvitist, mis 

ei ole väiksem sellest, mida asjaomane 

töötaja saaks haiguspuhkuse korral. 

 

Muudatusettepanek  45 

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, so vähemalt 13-

aastased lapsed, ja hooldajatele õigus 

taotleda nende isikute hooldamiseks 

paindlikku töökorraldust. Paindliku 

töökorralduse kestust võib mõistlikult 

piirata. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tööandjad võtavad lõikes 1 

osutatud paindliku töökorralduse taotluste 

kaalumisel ja neile vastamisel arvesse enda 

ja töötajate vajadusi. Tööandjad peavad 

sellise taotluse rahuldamisest keeldumist 

põhjendama. 

2. Tööandjad võtavad lõikes 1 

osutatud paindliku töökorralduse taotluste 

kaalumisel ja neile kirjalikult vastamisel 

arvesse enda ja töötajate vajadusi. 

Tööandjad peavad sellise taotluse 

rahuldamisest keeldumist kirjalikult 

põhjendama. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui lõikes 1 osutatud paindliku 

töökorralduse kestus on piiratud, on 

töötajal õigus taastada oma algne 

töökorraldus pärast kokkulepitud perioodi 

möödumist. Samuti on töötajal õigus 

taotleda oma algse töökorralduse 

taastamist, kui see on põhjendatud 

asjaolude muutumise tõttu. Tööandjad 

peavad selliste taotluste kaalumisel ja 

neile vastamisel arvesse võtma enda ja 

töötajate vajadusi. 

3. Kui lõikes 1 osutatud paindliku 

töökorralduse kestus on piiratud, on 

töötajal õigus taastada oma algne 

töökorraldus pärast kokkulepitud perioodi 

möödumist. Lisaks tuleb ette näha ajutine 

kaitseperiood pärast töötaja tööle 

tagasipöördumist, et ta saaks lihtsamalt ja 

tulemuslikumalt taas tööellu lülituda, 

arvestades seda, et nimetatud 

kaitseperioodi kestel võivad uued 

tehnoloogiad aidata töötajal oma oskusi 

täiustades kiiremini saavutada katkematu 

ja senisest tempokama töörütmi. Töötajal 

on õigus taotleda oma algse töökorralduse 

taastamist samaväärse tasemega töökohal. 

Tööandjad peavad sellise taotluse 

rahuldamisest keeldumist kirjalikult 

põhjendama. 

 

Muudatusettepanek  48 

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 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  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui töötajatele tundub, et nad 

vallandati põhjusel, et nad on taotlenud või 

2. Kui töötajatele tundub, et nad 

vallandati põhjusel, et nad on taotlenud või 
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kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 

puhkust või artiklis 9 osutatud paindliku 

töökorralduse õigust, võivad nad nõuda 

tööandjalt nõuetekohast põhjendust 

vallandamise kohta. Tööandja peab seda 

põhjendama kirjalikult. 

kasutanud artiklis 4, 5 või 6 osutatud 

puhkust või artiklis 9 osutatud paindliku 

töökorralduse õigust, on neil õigus nõuda 

tööandjalt vallandamise nõuetekohast 

põhjendust. Tööandja peab mõistliku aja 

jooksul esitama kirjaliku põhjenduse. 

 

Muudatusettepanek  50 

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 

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. 

Liikmesriigid kehtestavad karistusnormid, 

mida kohaldatakse liikmesriigis käesoleva 

direktiivi kohaselt vastu võetud 

õigusnormide või käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate õiguste puhul 

juba kehtivate õigusnormide rikkumise 

korral. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste 

kohaldamine. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad vajalikud 

meetmed, et kaitsta töötajaid, sealhulgas 

töötajate esindajaid, tööandjapoolse mis 

tahes ebasoodsa kohtlemise vastu või 

selliste ebasoodsate tagajärgede vastu, mis 

tulenevad ettevõttesiseselt esitatud 

kaebusest või kohtumenetlusest, mille 

eesmärk on tagada käesolevas direktiivis 

osutatud õiguste järgimine. 

Liikmesriigid kehtestavad vajalikud 

meetmed, et kaitsta töötajaid 

tööandjapoolse mis tahes ebasoodsa 

kohtlemise eest või selliste ebasoodsate 

tagajärgede eest, mis tulenevad 

ettevõttesiseselt esitatud kaebusest või 

kohtumenetlusest, mille eesmärk on tagada 

käesolevas direktiivis osutatud õiguste 

järgimine. 

 

Muudatusettepanek  52 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et asutus või 

asutused, kelle ülesanne direktiivi 

2006/54/EÜ artikli 20 kohaselt on 

edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 

lapsevanemate ja hooldajate võrdset 

kohtlemist ilma soolise 

diskrimineerimiseta, on ka pädevad 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate küsimuste lahendamisel. 

Ilma et see piiraks töötajate õigusi 

jõustavate tööinspektsioonide või muude 

asutuste, sealhulgas töötajate õigusi 

jälgivate sotsiaalasutuste pädevusi, 
tagavad liikmesriigid, et asutus või 

asutused, kelle ülesanne direktiivi 

2006/54/EÜ artikli 20 kohaselt on 

edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 

lapsevanemate ja hooldajate võrdset 

kohtlemist ilma soolise 

diskrimineerimiseta, on ka pädevad 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluvate küsimuste lahendamisel. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Liikmesriigid võivad kehtestada või 

säilitada töötajate jaoks käesoleva 

direktiivi sätetest soodsamad sätted, kuid 

see ei tohi alandada nende siseriiklikes 

õigusaktides sätestatud norme. Vastavalt 

artikli 5 lõikele 2 tagavad nad siiski selle, 

et vähemalt neli kuud vanemapuhkusest ei 

ole ülekantavad ning et puudega või 

liikmesriigi tervishoiuasutuste poolt 

tõendatud pikaajalist rasket haigust 

põdevate laste vanemate puhkus on 

kohustuslikult kaitstud. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt viis aastat pärast 1. Hiljemalt ... [kolm aastat pärast 
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käesoleva direktiivi jõustumist edastavad 

liikmesriigid komisjonile kogu asjakohase 

teabe käesoleva direktiivi kohaldamise 

kohta, et komisjon saaks koostada 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle 

kohta aruande. 

käesoleva direktiivi jõustumist] edastavad 

liikmesriigid komisjonile kogu asjakohase 

teabe käesoleva direktiivi kohaldamise 

kohta ja põhjaliku hinnangu selle kohta, 

kuidas direktiiv on mõjutanud naiste 

tööhõivet, vajaduse korral koos 

seadusandliku ettepanekuga. 
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