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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaan ja 141 artiklan 3 kohtaan. 
Vaikka direktiivi 92/85/ETY perustuukin EY:n perustamissopimuksen 118 a artiklaan 
(nykyinen 137 artikla) ja on terveys- ja turvallisuusdirektiivissä 89/391/ETY tarkoitettu 
erityisdirektiivi, tämän ehdotuksen oikeusperustaan on otettu myös perustamissopimuksen 
141 artikla.

Tämä ehdotus perustuu tarpeeseen ottaa käyttöön tehokkaat yhteensovittamistoimet, joiden 
perimmäisenä tavoitteena on lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille, vähentää 
sukupuolten välistä erottelua työmarkkinoilla ja päästä eroon naisten ja miesten välisistä 
palkkaeroista lisäämällä äitiyslomaan liittyviä mahdollisuuksia. Euroopan unionin on lisättävä 
naisten työvoimaosuutta sekä ikääntyvän yhteiskunnan ongelman ratkaisemiseksi että 
kilpailukyvyn parantamiseksi maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Tällä hetkellä synnyttämisen vaikutus naisten työvoimaosuuteen on erittäin selvä, koska 
miesten työvoimaosuus vuonna 2007 oli 26 prosenttia suurempi kuin synnyttäneiden naisten 
työvoimaosuus. Syyt ovat moninaiset, mutta ne voidaan poistaa muuttamalla äitiysvapaaseen, 
sen kestoon ja maksettavaan korvaukseen liittyviä sääntöjä sekä äitiyslomalle jäävien tai siltä 
palaavien naisten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka kuuluvat erottamattomalla tavalla 
141 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamiseen.

Vastuun jakaminen

Vastuun jakaminen vanhempien kesken syntymästä lähtien edistää myös lapsen henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia. Tätä varten tarvitaan erillinen direktiivi, koska voimassa oleva 
direktiivi ei sisällä vanhempainvapaata koskevia säännöksiä vaan siinä keskitytään raskaana 
olevien tai imettävien naisten terveyteen ja turvallisuuteen. 

Raskaana olevien työntekijöiden työhön liittyvät oikeudet
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on vakuuttunut siitä, että ehdotetulla 
direktiivin 92/85/ETY muuttamisella tuetaan raskaana olevien naisten työhön liittyviä 
oikeuksia. 

Valmistelija on kuitenkin vakuuttunut myös siitä, että ilman jäljempänä esitettyjä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan tarkistuksia ja Euroopan työmarkkinaosapuolten täydentäviä 
toimia muutetulla säädöksellä ei voida täysin edistää työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista eikä helpottaa naisten paluuta työelämään.

Äitiysloman vähimmäiskeston pidentäminen ja mahdollisuus osa-aikatyöhön
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta katsoo, että mahdollisuus äitiysloman 
pidentämiseen 14 viikosta 20 viikkoon ja kannustimien tarjoaminen ovat sopivia keinoja 
parantaa naisten mahdollisuuksia sovittaa yhteen raskaus ja työmarkkinoilla pysyminen. 
Äitiysloman pidentäminen antaa äideille sopivasti aikaa palata työhön raskauden jälkeen ja 
luoda kiinteä suhde lapseen. 
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Sitä paitsi joidenkin jäsenvaltioiden huoli äitiysloman pidentämisen kustannuksista on 
perusteeton, koska Ecorysin tutkimus osoittaa, että äitiysloman pidentämisellä 18 viikkoon tai 
jopa sen yli on vain vähäisiä taloudellisia vaikutuksia ja että se parantaa raskaana olevien 
työntekijöiden terveydentilaa.

Työnantajien on otettava huomioon työntekijöiden pyynnöt, jotka koskevat siirtymistä 
kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön synnytystä seuraavien 12 kuukauden aikana. Tällainen 
säännös olisi sopusoinnussa WHO:n raportin A55/15 suositusten kanssa.

Uranäkymien turvaaminen
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta kannattaa direktiiviin 92/85/ETY 1 artiklan 
3 kohdan b alakohdassa tehtyjä muutoksia, joiden mukaan äskettäin synnyttäneillä 
työntekijöillä on oikeus palata tehtäväänsä tai vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, jotka 
eivät ole heille aikaisempia epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana.

Kyseinen säännös on läheisessä yhteydessä työsuhdeturvaan ja merkittävä askel kohti 
raskauteen perustuvan syrjinnän lopettamista.

Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet
Vaikka direktiiviehdotuksen toimet syrjinnän torjumiseksi ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi koskevat ainoastaan palkansaajia, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla on direktiivissä säädetyt oikeudet. Työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta on tehnyt komission ehdotukseen tätä koskevan tarkistuksen.

Työmarkkinaosapuolten rooli
Euroopan työmarkkinaosapuolet (BusinessEurope (UNICE), CEEP ja EAY) tekivät 
14. joulukuuta 1995 vanhempainlomaa koskevan sopimuksen, joka pantiin täytäntöön 
3. kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/34/EY. Direktiivissä vahvistetaan 
vanhempainlomaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka edistävät merkittävästi työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamista sekä naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun edistämistä. 

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n 
tekemästä vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 
1996 annetussa neuvoston direktiivissä 
96/34/EY1 esitetään 
vähimmäisvaatimukset, joilla helpotetaan 
työssäkäyvien vanhempien työhön ja 
perheeseen liittyvien velvollisuuksien 
yhteensovittamista. 
Työmarkkinaosapuolet pääsivät kuitenkin 
sopimukseen 18 päivänä kesäkuuta 2009, 
ja direktiiviluonnos on parhaillaan 
käsiteltävänä.
1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.

Perustelu

Neuvoston direktiivi 96/34/EY on BusinessEuropen (UNICE), CEEP:n ja EAY:n välinen 
puitesopimus vanhempainlomasta ja tärkeä lisä ehdotukseen direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta, koska siinä esitetään vähimmäisvaatimukset, joilla helpotetaan työssäkäyvien 
vanhempien työhön ja perheeseen liittyvien velvollisuuksien yhteensovittamista. On kuitenkin 
korostettava, että työmarkkinaosapuolet pääsivät sopimukseen 18. kesäkuuta 2009, ja 
parhaillaan on käsiteltävänä direktiiviluonnos, jolla edellä mainittu puitesopimus saatetaan 
ajan tasalle.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jäsenvaltioiden Barcelonan 
huippukokouksessa vuonna 2002 
tekemällä naisten ja miesten yhtäläistä 
kohtelua (samapalkkaisuus, isyysloma, 
yhtäläiset oikeudet työpaikalla) koskevalla 
sopimuksella voidaan parantaa yksityis-
ja työelämän yhteensovittamisen 
edellytyksiä ja varmistaa naisten ja 
miesten taloudellinen riippumattomuus.
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Perustelu

Barcelonan sopimuksen tavoitteet sisältyvät kasvua ja työpaikkojen luomista koskevaan EU:n 
strategiaan, ja niiden tarkoituksena on auttaa nuoria vanhempia – erityisesti naisia –
osallistumaan työelämään ja sovittamaan yhteen työ- ja yksityiselämä. Parempien 
päivähoitopalvelujen (ehdot, hinnat ja ennen kaikkea vanhempien kannalta asianmukaiset 
päivähoitoajat) saatavuus on ratkaisevan tärkeää naisten työmarkkinoille pääsyn kannalta.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Komission 4 päivänä heinäkuuta 
2006 antamassa tiedonannossa 
"Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" todetaan, että lasten 
oikeuksien pitäisi olla EU:n 
painopistealue ja että jäsenvaltioiden olisi 
noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen 
oikeuksista ja siihen liitettyjä 
lisäpöytäkirjoja sekä pyrittävä 
saavuttamaan vuosituhannen 
kehitystavoitteet.

Perustelu

Tiedonannossa todetaan, että lasten oikeuksien pitäisi olla EU:n painopistealue ja että 
jäsenvaltioiden olisi noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja siihen liitettyjä 
lisäpöytäkirjoja sekä pyrittävä saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet. Tässä 
direktiivissä on varmistettava, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus rintaruokintaan ja 
mahdollisuus saada omien kehitystarpeidensa mukaista, riittävän laadukasta hoitoa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Yhteiskunnan olisi tunnustettava, 
että vammaisten lasten hoito on erityisen 
vaativaa työssäkäyville äideille. Koska 
vammaisten lasten työssäkäyvät äidit ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa, he 
tarvitsevat äitiysloman pidennyksen, 
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jonka vähimmäiskestosta olisi säädettävä 
direktiivissä.

Perustelu

Vammaisten lasten hoito on työssäkäyville äideille fyysinen, henkinen ja psykologinen 
lisähaaste. Yhteiskunnan olisi tunnustettava heidän pyrkimyksensä selviytyä tästä haasteesta. 
Vammaisten lasten äitien on jo raskausaikana toteutettava lukuisia lisäjärjestelyjä 
varmistaakseen lapsensa hyvinvoinnin. On välttämätöntä vahvistaa lisäloman 
vähimmäiskesto, jotta vammaista lasta odottavat raskaana olevat työntekijät ja vammaisten 
lasten työssäkäyvät äidit voivat sopeutua haasteeseen ja toteuttaa tarvittavat järjestelyt.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisella 
"vastaavanlaisella" tehtävällä olisi 
tarkoitettava tehtävää, joka sekä 
palkkaukseltaan että työtehtäviltään on 
olennaisilta osin sama kuin aiempi 
tehtävä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Naisia olisi siksi suojeltava raskauteen 
tai äitiysvapaaseen perustuvalta syrjinnältä, 
ja heille olisi taattava riittävä oikeudellinen 
suoja.

(13) Naisia olisi siksi suojeltava raskauteen 
tai äitiysvapaaseen perustuvalta syrjinnältä, 
ja heille olisi taattava riittävä oikeudellinen 
suoja, jotta turvataan heidän oikeutensa 
ihmisarvoisiin työoloihin sekä 
parannetaan perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista.

Tarkistus 7
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Todellisen sukupuolten tasa-arvon 
kannalta on välttämätöntä, että miehille 
annetaan lakisääteinen oikeus 
isyysvapaaseen, joka toteutetaan 
äitiysloman mallin mukaisesti sen kestoa 
lukuun ottamatta, jotta voidaan asteittain 
luoda edellytykset miesten ja naisten 
tasapuoliselle osallistumiselle työ- ja 
perhe-elämään.

Perustelu

Isyysvapaasta pitäisi tehdä pakollinen, jotta miehiin ei kohdistuisi sosiaalisia paineita, jotka 
saavat heidät luopumaan oikeudestaan. Työmarkkinoille on annettava sellainen viesti, että 
myös miesten on isäksi tullessaan oltava poissa työpaikaltaan. Taloudellinen toiminta on sen
vuoksi järjestettävä siten, että otetaan huomioon lisääntyminen, joka on paitsi tärkeä 
sosiaalinen arvo myös yhtä lailla miehille ja naisille kuuluva oikeus ja tehtävä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Komission vihreässä kirjassa 
"Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi 
solidaarisuus sukupolvien välillä" 
todetaan, että jäsenvaltioissa vallitsee 
alhainen syntyvyys, joka ei riitä väestön 
korvautumiseen. Sen vuoksi tarvitaan 
toimia, joilla parannetaan työntekijöiden 
työehtoja työpaikalla ennen raskautta, sen 
aikana ja sen jälkeen. On suositeltavaa 
noudattaa niiden jäsenvaltioiden hyviä 
käytäntöjä, joissa syntyvyys on korkea, 
jotta voidaan varmistaa naisten jatkuva 
osallistuminen työmarkkinoille.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
kansallisissa oikeusjärjestyksissään 
käyttöön toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että vahingot, joita 
työntekijälle aiheutuu tässä direktiivissä 
säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta, 
tosiasiallisesti hyvitetään tai korvataan 
jäsenvaltioiden asianmukaisena pitämällä 
tavalla, joka on varoittava ja 
oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon 
nähden. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Syrjinnän kohteeksi joutuneilla 
olisi oltava riittävät oikeussuojakeinot. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
oikeusjärjestelmiensä erityispiirteiden 
mukaisesti, että raskaana olevien oikeudet 
toteutuvat käytännössä. Tehokkaamman 
suojelun turvaamiseksi yhdistyksillä, 
järjestöillä ja muilla oikeushenkilöillä 
olisi oltava valtuudet aloittaa menettely 
uhrin puolesta tai häntä tukeakseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

Tarkistus 11
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava ja 
edistettävä työmarkkinaosapuolten 
aktiivista osallistumista, jotta voidaan 
parantaa asianosaisten tiedonsaantia ja 
tehostaa järjestelyjä. Edistämällä 
vuoropuhelua edellä mainittujen tahojen 
kanssa jäsenvaltiot voivat saada entistä 
enemmän palautetta ja paremman 
käsityksen direktiivin tosiasiallisesta 
täytäntöönpanosta sekä siihen liittyvistä 
mahdollisista ongelmista ja siten torjua 
syrjintää.

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen syrjinnän torjumiseen on erittäin tärkeää. Niiden 
tietoverkot voivat toimia ylimääräisenä tiedonjakelukanavana, jonka kautta työntekijät voivat 
saada tietoa oikeuksistaan, ja niissä voidaan antaa palautetta jäsenvaltioille, sillä niillä on 
enemmän kokemusta mahdollisista ongelmista. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa niiden 
aktiivinen osallistuminen ja käynnistää avoin vuoropuhelu.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten 
välillä ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta 
voidaan tiedostaa syrjinnän eri muodot ja 
torjua niitä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti: 
"3 a. Tällä direktiivillä on lisäksi 
varmistettava, että työntekijät voivat 
täyttää perheeseen liittyvät olennaiset 
tehtävänsä, sekä taattava äidille ja 
lapselle asianmukainen erityissuojelu." 

Perustelu

Uudessa kohdassa korostetaan, että on erittäin tärkeää, että työssäkäyvät naiset voivat 
täyttää äidin olennaiset tehtävät.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 2 artiklan a alakohta 
seuraavasti:
"a) "raskaana olevalla työntekijällä" 
raskaana olevaa työntekijää, myös 
kotiapulaista, joka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaisesti ilmoittaa 
työnantajalleen tilastaan;"

Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
2 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti:
"b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" työntekijää, myös 
kotiapulaista, jonka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaan katsotaan 
synnyttäneen äskettäin ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti työnantajalleen;"

Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Korvataan 2 artiklan c alakohta 
seuraavasti:
"c) "imettävällä työntekijällä" 
työntekijää, myös kotiapulaista, jonka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaan 
katsotaan imettävän ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti työnantajalleen."

Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 

Tarkistus 17
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 d. Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"2 a. Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja ohjeita on arvioitava 
säännöllisesti niiden tarkistamista varten 
vähintään viiden vuoden välein vuodesta 
2012 alkaen."

Perustelu

Perusteluna on, että ohjeet on ehdottomasti saatettava viimeaikaisen kehityksen ja tiedon 
tasalle.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 e kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

-1 e. Korvataan 4 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Arviointi, tiedottaminen ja 
kuuleminen"

Perustelu

On tärkeää edistää ehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu asianmukainen riskinarviointi 
kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee hedelmällisessä iässä olevia naisia ja miehiä. Miehet 
ja naiset voivat ennen hedelmöittymistä yhtä lailla altistua geenimutaatioihin ja geneettisiin 
poikkeamiin yhteydessä oleville tekijöille, jotka aiheuttavat hedelmättömyyttä, 
kromosomimuutoksia ja kromosomivaurioita. Vakavimmat vaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
alkioon. Tekstiin lisätään 4 ja 5 kohta, koska kaikkiin muihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin direktiiveihin sisältyy säännöksiä, jotka koskevat työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

Tarkistus 19
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 f kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 f. Lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"-1. Työnantajan on sisällytettävä 
direktiivin 89/391/ETY mukaisesti 
toteutettavaan riskinarviointiin mies- ja 
naispuolisille työntekijöille aiheutuvien 
lisääntymisterveydellisten riskien 
arviointi."

Perustelu

On tärkeää edistää ehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu asianmukainen riskinarviointi 
kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee hedelmällisessä iässä olevia naisia ja miehiä. Miehet 
ja naiset voivat ennen hedelmöittymistä yhtä lailla altistua geenimutaatioihin ja geneettisiin 
poikkeamiin yhteydessä oleville tekijöille, jotka aiheuttavat hedelmättömyyttä, 
kromosomimuutoksia ja kromosomivaurioita. Vakavimmat vaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
alkioon. Tekstiin lisätään 4 ja 5 kohta, koska kaikkiin muihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin direktiiveihin sisältyy säännöksiä, jotka koskevat työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 g kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Edellä 2 artiklassa määritellyille 
yrityksen ja/tai laitoksen työntekijöille 
ja niille työntekijöille, jotka ovat 
mahdollisesti 2 artiklassa mainituissa 
tilanteissa, ja/tai heidän edustajilleen 
sekä asianomaisille 
työmarkkinaosapuolille on tiedotettava 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
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tuloksista sekä kaikista toteutettavista 
työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyvistä toimenpiteistä, sanotun 
vaikuttamatta direktiivin 89/391/ETY 
10 artiklan soveltamiseen."

Perustelu

On tärkeää edistää ehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu asianmukainen riskinarviointi 
kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee hedelmällisessä iässä olevia naisia ja miehiä. Miehet 
ja naiset voivat ennen hedelmöittymistä yhtä lailla altistua geenimutaatioihin ja geneettisiin 
poikkeamiin yhteydessä oleville tekijöille, jotka aiheuttavat hedelmättömyyttä, 
kromosomimuutoksia ja kromosomivaurioita. Vakavimmat vaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
alkioon. Tekstiin lisätään 4 ja 5 kohta, koska kaikkiin muihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin direktiiveihin sisältyy säännöksiä, jotka koskevat työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 h kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 h. Lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. On toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
työntekijät ja/tai heidän edustajansa 
voivat valvoa tämän direktiivin 
soveltamista tai osallistua sen 
soveltamiseen varsinkin 2 kohdassa 
mainittujen työnantajan määrittelemien 
toimenpiteiden osalta, sanotun 
vaikuttamatta työnantajan vastuuseen 
määritellä kyseiset toimenpiteet."

Perustelu

On tärkeää edistää ehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu asianmukainen riskinarviointi 
kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee hedelmällisessä iässä olevia naisia ja miehiä. Miehet 
ja naiset voivat ennen hedelmöittymistä yhtä lailla altistua geenimutaatioihin ja geneettisiin 
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poikkeamiin yhteydessä oleville tekijöille, jotka aiheuttavat hedelmättömyyttä, 
kromosomimuutoksia ja kromosomivaurioita. Vakavimmat vaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
alkioon. Tekstiin lisätään 4 ja 5 kohta, koska kaikkiin muihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin direktiiveihin sisältyy säännöksiä, jotka koskevat työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 i kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 i. Lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Työntekijöitä ja/tai heidän 
edustajiaan on kuultava ja heidän on 
voitava osallistua tämän direktiivin 
tarkoittamien asioiden käsittelyyn 
direktiivin 89/391/ETY 11 artiklan 
mukaisesti."

Perustelu

On tärkeää edistää ehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu asianmukainen riskinarviointi 
kaikilla työpaikoilla, joilla työskentelee hedelmällisessä iässä olevia naisia ja miehiä. Miehet 
ja naiset voivat ennen hedelmöittymistä yhtä lailla altistua geenimutaatioihin ja geneettisiin 
poikkeamiin yhteydessä oleville tekijöille, jotka aiheuttavat hedelmättömyyttä, 
kromosomimuutoksia ja kromosomivaurioita. Vakavimmat vaikutukset kohdistuvat kuitenkin 
alkioon. Tekstiin lisätään 4 ja 5 kohta, koska kaikkiin muihin terveyttä ja turvallisuutta 
koskeviin direktiiveihin sisältyy säännöksiä, jotka koskevat työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 j kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 j. Lisätään 6 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. raskaana olevia työntekijöitä ei 
myöskään saa velvoittaa suorittamaan 
raskaiden kuormien siirron ja noston 
kaltaisia tehtäviä eikä tehtäviä, jotka ovat 
vaarallisia tai uuvuttavia tai aiheuttavat 
terveysriskejä."

Perustelu

Raskaana olevia työntekijöitä ei saisi velvoittaa suorittamaan tehtäviä, jotka altistavat heidät 
suurille riskeille, eikä tehtäviä, jotka vaativat huomattavaa fyysistä voimaa tai aiheuttavat 
terveysriskejä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 k kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

- 1 k. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
"a) siirtyä vastaavaan päivätyöaikaan;
tai"

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 l kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 l. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Työntekijän, joka haluaa 
vapautuksen yötyöstä, on ilmoitettava siitä 
työnantajalleen jäsenvaltioissa annettuja 
sääntöjä noudattaen ja toimitettava 
työnantajalle lääkärintodistus 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa."

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 m kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 m. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Yksinhuoltajien ja 
vaikeavammaisten lasten vanhempien 
kohdalla voidaan 1 kohdassa tarkoitettua 
ajanjaksoa pidentää jäsenvaltioissa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti."

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 n kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 n. Lisätään artikla seuraavasti:

"7 a artikla
Ylityö 
Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
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raskaana olevia ja äskettäin synnyttäneitä 
tai imettäviä työntekijöitä ei velvoiteta 
tekemään ylityötä eikä sunnuntai- ja 
pyhätyötä raskauden aikana ja 
kuuden kuukauden ajan synnytyksen 
jälkeen."

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 18 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden 18 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että 2 artiklassa 
tarkoitetuilla työntekijöillä on oikeus valita 
vapaasti, pitävätkö he äitiysloman ei-
pakollisen osuuden ennen synnytystä vai 
sen jälkeen.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että 2 artiklassa 
tarkoitetuilla työntekijöillä on oikeus valita 
vapaasti, pitävätkö he äitiysloman ei-
pakollisen osuuden ennen synnytystä vai 
sen jälkeen. Kuuden viikon pakollista 
äitiyslomaa synnytyksen jälkeen 
sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ennen 
lapsen syntymää tehtyjen työpäivien 
määrästä riippumatta.
Jäsenvaltiot voivat pidentää äitiysloman 
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pakollista osuutta enintään neljään 
viikkoon ennen synnytystä ja vähintään 
kahdeksaan viikkoon vammaisen lapsen 
syntymän jälkeen.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työntekijän on ilmoitettava 
äitiyslomansa ajankohta vähintään 
kolme kuukautta ennen sen alkamista.

Perustelu

Esittelijän tarkistuksessa 25 todetaan, ettei raskaana olevia työntekijöitä saisi pakottaa 
tekemään ylityötä synnytystä edeltävien kolmen kuukauden aikana. Jos työntekijä ilmoittaa 
äitiyslomansa ajankohdan samoihin aikoihin, työnantajan on helpompi hoitaa 
sijaisjärjestelyt.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos lapsia syntyy useampia, 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua äitiyslomaa on 
pidennettävä neljä viikkoa kutakin lasta 
kohti.

Perustelu

Myös tavallisen äitiysloman kokonaiskesto ilmaistaan viikkoina.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään lisälomaa, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, vastasyntynyt joutuu 
jäämään sairaalahoitoon, lapsi on 
vammainen tai jos lapsia syntyy useampia. 
Lisäloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään lisälomaa, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, jos vastasyntynyt joutuu 
jäämään sairaalahoitoon, jos lapsi on 
vammainen, jos äiti on vammainen tai jos 
lapsia syntyy useampia. Lisäloman on 
oltava kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon. Äitiysloman kokonaiskestoa on 
pidennettävä vähintään kahdeksan 
viikkoa synnytyksen jälkeen, jos lapsi 
syntyy vammaisena, ja jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava kuuden viikon 
lisäloma, jos lapsi syntyy kuolleena.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että synnytyksen jälkeinen masennus 
tunnustetaan vakavaksi sairaudeksi, ja 
tuettava valistuskampanjoita, joiden 
tarkoituksena on levittää tätä sairautta 
koskevaa paikkansapitävää tietoa sekä 
torjua siihen yhä liittyvää ennakkoluuloa 
ja leimautumista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään jäsenvaltioiden tietoisuutta siitä, että synnytyksen jälkeinen 
masennus on virallisesti tunnustettava sairaudeksi, koska siitä kärsii 10–15 prosenttia 
naisista ja se vaikuttaa merkittävästi työ- ja perhe-elämään.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen 
raskaana olevien työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden, mukaan 
lukien ergonomiset olot, työaika (muun 
muassa yötyö ja tehtävän vaihdos) ja 
työtahti sekä lisäsuoja erityisiä 
tartuntatekijöitä ja ionisoivaa säteilyä 
vastaan. 

Perustelu

Raskaana olevien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun pitäisi olla direktiivin 
päätavoitteita.

Tarkistus 36
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
irtisanotaan 1 kohdassa mainittuna aikana, 
on työnantajan esitettävä kirjallisesti 
asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle. Jos irtisanominen 
tehdään kuuden kuukauden kuluessa 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä, on työnantajan 
asianomaisen työntekijän pyynnöstä
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.

2. Jos 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
irtisanotaan 1 kohdassa mainittuna aikana 
tai kuuden kuukauden kuluessa 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
päättymisestä, on työnantajan esitettävä 
kirjallisesti asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle. Tämä säännös ei vaikuta 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettuihin aineellisiin 
irtisanomisehtoihin. 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 5, 6 ja 7 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa työsopimukseen 
liittyvät oikeudet, mukaan lukien palkan 
maksun jatkuminen ja/tai oikeus 
vastaavaan korvaukseen, on turvattava 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti 2 artiklassa tarkoitetuille 
työntekijöille.

Perustelu

Korvausten pitäisi perustua täyteen palkkaan, jotta naiset eivät joutuisi kärsimään äitiydestä 
taloudellisesti.

Tarkistus 38
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"1 a. edellä 2 artiklassa tarkoitetulle 
työntekijälle, jonka työnantaja ei tarjoa 
hänelle työtä koska pitää häntä 
työkyvyttömänä ilman työntekijän 
toimittamaa lääketieteellistä perustetta, on 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman alkamiseen saakka maksettava 
täyttä palkkaa vastaava korvaus."

"1 a. edellä 2 artiklassa tarkoitetun 
työntekijän, jonka työnantaja ei tarjoa 
hänelle työtä koska pitää häntä 
työkyvyttömänä ilman työntekijän 
toimittamaa lääketieteellistä perustetta, on
omasta aloitteestaan käännyttävä lääkärin 
puoleen. Jos kyseinen lääkäri vahvistaa 
naisen työkykyisyyden, työnantajan on 
joko tarjottava hänelle edelleen työtä 
normaalisti tai hänelle on 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
alkamiseen saakka maksettava täyttä 
palkkaa vastaava korvaus."

Perustelu

Kun nainen kääntyy valitsemansa lääkärin puoleen, saadaan selvyys siihen, onko hän todella 
sairas vai ei. Lisätoimiin olisi ryhdyttävä vasta sitten, kun tulokset ovat selvät.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 1 a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 11 artiklaan 1 a a kohta 
seuraavasti:
"1 a a. jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
ehkäiseviä ja valvontaan liittyviä 
toimenpiteitä, joilla parannetaan 
raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden työntekijöiden suojelua ja 
turvallisuutta työpaikalla;"
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Perustelu

Työperäinen stressi voi vaikuttaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden työntekijöiden 
psyykeen ja heijastua sikiöön tai vastasyntyneeseen. Valvontaan liittyvät toimenpiteet ovat 
tarpeen joustoturvan näkökulmasta.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

"c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana".

"c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana; yrityksen 
uudelleenjärjestelystä tai 
tuotantoprosessin perusteellisesta 
uudelleenjärjestelystä johtuvissa 
poikkeustilanteissa on aina varmistettava, 
että työntekijällä on mahdollisuus 
keskustella työnantajansa kanssa 
kyseisten muutosten vaikutuksesta hänen 
työtilanteeseensa, ja työntekijän 
edunvalvojalla on aina oltava 
mahdollisuus yhdessä työnantajan kanssa 
kertoa asianomaiselle työntekijälle 
kyseisten muutosten vaikutuksista".

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"c a) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden mahdollisuudet 
urakehitykseen jatkuvan ammatillisen 
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koulutuksen ja täydentävän koulutuksen 
avulla uranäkymien vahvistamiseksi;"

Perustelu

Tällä pyritään varmistamaan, ettei äitiys vaikuttaisi kielteisesti naisten uranäkymiin. 
Työnantajien olisi yhteisymmärryksessä asianomaisten työntekijöiden kanssa toteutettava 
tarvittavia koulutustoimia työntekijöiden uramahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"c b) äitiysloman pitäminen ei saa 
vaikuttaa kielteisesti työntekijän 
eläkeoikeuksiin; äitiysloma on luettava 
työssäolojaksoksi eläkkeitä laskettaessa, 
eikä äitiysloman pitäminen saa vähentää 
työntekijän eläkeoikeuksia;"

Perustelu

On tärkeää varmistaa, etteivät äitiysloman aikana maksetut korvaukset vaikuta kielteisesti 
työntekijöiden eläkeoikeuksiin. Jäsenvaltioiden olisi estettävä tämän tapahtuminen ja 
korvattava mahdolliset eläkeoikeuksien menetykset. 

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta 
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa.

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus on riittävä, mikäli se 
takaa viimeisintä kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon.
Äitiyslomalla olevalle työntekijälle on 
maksettava täysi palkka, ja korvauksen on 
oltava 100 prosenttia viimeisimmästä 
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Enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 
se korvaus, johon 2 artiklassa tarkoitettu 
työntekijä olisi oikeutettu, mikäli hänen 
työskentelynsä keskeytyisi terveydellisistä 
syistä. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella keskipalkka
lasketaan."

kuukausipalkasta tai 
keskikuukausipalkasta. Jäsenvaltiot voivat 
säätää ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskikuukausipalkka lasketaan."

Perustelu

Maksamalla naisille täysi palkka voidaan varmistaa, etteivät he joudu kärsimään 
taloudellisesti siksi, että he ovat päättäneet hankkia lapsia. Monissa jäsenvaltioissa 
äitiysloman aikana maksettava korvaus on jo 80–100 prosenttia keskipalkasta. Raskaana 
olevia työntekijöitä ei myöskään pitäisi rangaista taloudellisesti siksi, että he ovat päättäneet 
hankkia lapsia.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että äitiyslomalla olevilla työntekijöillä on 
oikeus saada automaattisesti kaikki heille 
kuuluvat palkankorotukset ilman, että 
heidän on väliaikaisesti keskeytettävä 
äitiyslomansa kyseisen palkankorotuksen 
saamiseksi;"

Perustelu

Jos äitiyslomalla olevien työntekijöiden työtehtävässä palkka nousee, palkankorotuksen 
pitäisi tulla voimaan heidän kohdallaan automaattisesti, jottei heidän tarvitse keskeyttää 
äitiyslomaansa ainoastaan palkankorotuksen saamiseksi ja jatkaa sitten taas äitiyslomaansa. 
Tämä vähentäisi ja yksinkertaistaisi myös työnantajan hallinnollista työtä.

Tarkistus 45
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4. Lisätään 12 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

"12 a artikla

Todistustaakka

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kansallisen 
oikeudenkäyttöjärjestelmänsä mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että kun henkilö, 
joka katsoo, että hänelle tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvia oikeuksia on rikottu, 
esittää tuomioistuimessa tai muussa 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
tosiseikkoja, joiden perusteella oikeuksia 
voidaan olettaa rikotun, vastaajan on 
näytettävä toteen, että direktiivin 
säännöksiä ei ole rikottu.
2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä 
jäsenvaltioita saattamasta voimaan 
kantajalle edullisempia 
todistusoikeudellisia säännöksiä.
3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
rikosoikeudellisiin menettelyihin.
4. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
1 kohtaa menettelyihin, joissa 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen elimen 
tehtävänä on selvittää tosiseikat. 

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, 
sovelletaan myös kaikkiin 12 artiklan 
mukaisesti vireille pantuihin 
menettelyihin."

Perustelu

Ehdotettu säännös rikkoo syyttömyysolettaman periaatetta ja häiritsee työntekijöiden ja 
työnantajien välistä tasapainoista tilannetta. Sen, joka väittää jotakin, on osoitettava väitteet 
todeksi. Ei ole mahdollista vaatia toista osapuolta, joka väittää, että "mitään ei tapahtunut", 
esittämään todisteet siitä, ettei mitään tapahtunut.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti on oikeutettua 
etua sen varmistamisesta, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan, 
voivat aloittaa tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn kantajan tai valittajan 
suostumuksella hänen puolestaan tai 
häntä tukeakseen. 

Perustelu

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, 5 kohta muutetaan seuraavasti: "Mitä 1–4 a kohdassa 
säädetään, sovelletaan myös kaikkiin 12 artiklan mukaisesti vireille pantuihin 
menettelyihin.")

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kansallisessa oikeusjärjestelmässään 
tarvittavat toimenpiteet henkilöiden 
suojelemiseksi kaikelta epäsuotuisalta 
kohtelulta tai epäsuotuisilta seurauksilta, 
jotka johtuvat heidän esittämäänsä 
valitukseen tai vireille panemaansa 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kansallisessa oikeusjärjestelmässään 
tarvittavat toimenpiteet henkilöiden, myös 
todistajien, suojelemiseksi kaikelta 
epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta 
seurauksilta, jotka johtuvat heidän 
esittämäänsä valitukseen tai vireille 
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oikeudelliseen menettelyyn, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että tällä 
direktiivillä myönnettyjä oikeuksia 
noudatetaan."

panemaansa oikeudelliseen menettelyyn, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että tällä 
direktiivillä myönnettyjä oikeuksia 
noudatetaan."

Perustelu

Ulottamalla vastatoimenpiteitä koskeva suoja kattamaan myös todistajat varmistetaan, että 
nämä antavat luotettavia tietoja ja osallistuvat valituksen käsittelyyn pelkäämättä mahdollista 
epäsuotuisaa kohtelua.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan. Seuraamuksiin, joiden on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia, saattaa kuulua korvausten 
maksaminen uhrille, eikä korvauksia saa 
rajoittaa asettamalla niille ennalta 
yläraja."

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan. Seuraamuksiin, joiden on 
oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia, saattaa 
kuulua korvausten maksaminen uhrille."

Perustelu

Kieltämällä vahingonkorvausvaatimusten rajoittamisen EU rajoittaa kohtuuttomasti 
jäsenvaltioiden liikkumavaraa ja pakottaa ne sisällyttämään lainsäädäntöönsä 
yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka eivät ole niiden oman prosessioikeuden mukaisia. 
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