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Tarkistus 48
Marije Cornelissen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Direktiivin otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 
toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 
toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta sekä toimenpiteiden 
toteuttamisesta työntekijöiden tukemiseksi 
työtä ja perhettä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien yhteensovittamisessa

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa voidaan laajentaa, koska yhdistettyyn oikeusperustaan sisältyy 
EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 3 kohta. Ottamalla kyseiset seikat samanaikaisesti 
huomioon voidaan vahvistaa yrityksille osoitettavaa viestiä siitä, että lisääntymiseen liittyvät 
asiat koskettavat niin miehiä kuin naisiakin.

Tarkistus 49
Pascale Gruny

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 vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset työtä tekevien 
vanhempien työntekijän ja vanhemman 
velvollisuuksiensa yhteensovittamisen 
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helpottamiseksi. Työmarkkinaosapuolet 
pääsivät kuitenkin sopimukseen 
18. tammikuuta 2009 ja direktiiviluonnos 
on käsiteltävänä.
1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. fr

Perustelu

Neuvoston direktiivi 96/34/EY on BusinessEuropen (UNICE), CEEP:n ja EAY:n välinen 
puitesopimus vanhempainlomasta ja tärkeä lisäys ehdotukseen direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta, koska siinä annetaan vähimmäisvaatimukset työtä tekevien vanhempien 
työntekijän ja vanhemman velvollisuuksiensa yhteensovittamisen helpottamiseksi. On 
kuitenkin korostettava, että työmarkkinaosapuolet pääsivät sopimukseen 18. kesäkuuta 2009 
ja direktiiviluonnos, jolla edellä mainittu puitesopimus ajantasaistetaan, on käsiteltävänä.

Tarkistus 50
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin äitiyslomaa 
koskevat säännökset annetaan ottaen 
huomioon, että äitiysloman lisäajat, jotka 
eivät ole välttämättömiä terveyden 
suojelemiseksi, aiheuttaisivat naisille 
huomattavaa haittaa työmarkkinoilla.

Or. de

Tarkistus 51
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tämän direktiivin äitiyslomaa 
koskevat säännökset annetaan ottaen 
huomioon, että perheen ja työelämän 
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yhteensovittamisesta säädetään jo 
riittävästi Euroopan tasolla 
vanhempainlomasta annetussa ja 
työmarkkinaosapuolten sopimukseen 
perustuvassa direktiivissä. Perheen ja 
työelämän yhteensovittamisesta on 
monissa jäsenvaltioissa säädetty 
esimerkillisesti, kun on annettu 
mahdollisuus yhdistää äitiyslomaa, 
hoitovapaata, vanhempainrahaa, 
vanhempainlomaa ja muita malleja.

Or. de

Tarkistus 52
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Tämän direktiivin äitiyslomaa 
koskevat säännökset annetaan ottaen 
huomioon, että esimerkiksi alle 
kolmivuotiaiden 
päivähoitomahdollisuuksien 
parantaminen edistää naisten paluuta 
työelämään tehokkaammin kuin 
äitiysloma-aikojen pidentäminen. 

Or. de

Tarkistus 53
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän direktiivin mukainen 
äitiysloma ei saa olla ristiriidassa 
jäsenvaltioiden vanhempainlomaa ja 
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hoitovapaata koskevien muiden sääntöjen 
kanssa, eikä sillä pyritä kiertämään näitä 
malleja. Äitiyslomaa koskevia säännöksiä 
ja jäsenvaltioissa voimassa olevia 
vanhempainloman malleja voi yhdistää 
toisiinsa, ja ne voidaan laskea yhteen. 
Direktiivin säännökset ja jäsenvaltioiden 
mallit täydentävät toisiaan, ja ne voivat 
nimenomaan yhdessä parantaa työ- ja 
perhe-elämän yhteensovitettavuutta.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa äitiysloman ja vanhempainloman yhdistettävyys jää suurelta osin 
avoimeksi. Tavoitteena olevien toimien on sovittava yhteen jäsenvaltioissa olemassa olevien 
äitiysloma- ja vanhempainlomamallien kanssa (esimerkiksi sen suhteen, miten ne voidaan 
laskea yhteen).

Tarkistus 54
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 
18 viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, 
joka sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kuuden viikon 
äitiysvapaalle.

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 
18 viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, 
joka sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kuuden viikon 
äitiysvapaalle sekä synnytystä edeltävälle 
vähintään neljän viikon äitiysvapaalle.

Or. el

Perustelu

Synnytystä edeltävän äitiysvapaan vähimmäisajan vahvistaminen on erittäin tärkeää, sillä 
raskaana olevaa työntekijää saatetaan painostaa työskentelemään synnytyksen ajankohtaan 
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asti, mikä vaarantaa sekä työntekijän että lapsen terveyden. 

Tarkistus 55
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Raskaana olevia työntekijöitä, juuri 
synnyttäneitä ja imetystä jatkavia 
työntekijöitä on suojeltava pitkien ja 
epätyypillisten työaikojen aiheuttamilta 
terveysriskeiltä. Heitä ei erityisesti saa 
velvoittaa tekemään ylitöitä, yötyötä eikä 
sunnuntai- ja pyhätyötä.

Or. de

Perustelu

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009).
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 56
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Vammaisten lasten hoito on 
työssäkäyville äideille erityinen haaste, ja 
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yhteiskunnan olisi tunnustettava se.
Koska vammaisten lasten työssäkäyvät 
äidit ovat erityisen haavoittuvassa 
asemassa, he tarvitsevat äitiysloman 
pidennyksen, jonka vähimmäiskestosta 
olisi säädettävä direktiivissä.

Or. de

Perustelu

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 57
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Todellisen sukupuolten tasa-arvon 
kannalta on välttämätöntä, että miehille 
annetaan sitova 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.

Or. en

Perustelu

Isyysvapaasta pitäisi tehdä pakollinen, jotta miehiin ei kohdistuisi sosiaalisia paineita, jotka 
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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 58
Pascale Gruny

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Syntyvyys vaihtelee jäsenvaltiosta 
toiseen. Tästä syystä olisi järkevää tutkia 
niiden valtioiden hyviä käytänteitä, joilla 
on korkea syntyvyystaso naisten 
työssäkäynnistä huolimatta. 

Or. fr

Perustelu

Koska joissakin jäsenvaltioissa on korkea syntyvyystaso ja työllisyysaste, olisi järkevää 
tarkastella niiden malleja ja saada niistä ideoita tasapainon säilyttämiseksi syntyvyyden ja 
työllisyyden välillä ja naisten pitämiseksi työmarkkinoilla.

Tarkistus 59
Marije Cornelissen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä direktiivi ei vaikuta miesten ja
naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen 
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä 
työoloissa annetun neuvoston direktiivin 
76/207/ETY muuttamisesta 23 päivänä 
syyskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(14) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 
24 viikon yhtäjaksoiseen äitiyslomaan, 
joka sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kuuden viikon 
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2002/73/EY soveltamiseen; direktiivi 
sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna 
miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla 
direktiivillä 2006/54/EY.

äitiyslomalle.

Or. en

Perustelu

Äitiysloman kesto vaihtelee EU:ssa nykyisin 8 viikosta 45 viikkoon, ja osa tästä on palkallista 
ja osa palkatonta. Joissakin jäsenvaltioissa on pyydettävä lisälomaa imettämisen jatkamiseksi 
palkallisen äitiysloman päätyttyä. Äitiysloman pidentäminen 14 viikosta 24 viikkoon antaisi 
äskettäin synnyttäneille naisille mahdollisuuden imettää halutessaan vielä kuusi kuukautta 
yhtäjaksoisesti ilman, että heidän tarvitsisi turvautua muihin keinoihin, kuten 
lääkärintodistuksiin.

Tarkistus 60
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Syrjinnän kohteeksi joutuneilla 
henkilöillä on oltava riittävät 
oikeussuojakeinot. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava oikeusjärjestelmiensä 
erityispiirteiden edellyttämällä tavalla, 
että raskaana olevien oikeudet toteutuvat 
käytännössä. 

Or. de
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Tarkistus 61
Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava ja 
edistettävä työmarkkinaosapuolten 
aktiivista osallistumista, jotta 
varmistetaan asianosaisten parempi 
tiedonsaanti ja paremmat tulokset. 
Edistämällä vuoropuhelua edellä 
mainittujen tahojen kanssa jäsenvaltiot 
voivat saada enemmän tietoa ja 
paremman käsityksen direktiivin 
tosiasiallisesta täytäntöönpanosta sekä 
mahdollisista siihen liittyvistä ongelmista 
ja siten torjua paremmin syrjintää. 

Or. el

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen syrjinnän torjumiseen on erittäin tärkeää. Heidän 
tietoverkkonsa voi toimia yhtenä monista tiedonjakelukanavista, joiden välityksellä työntekijät 
voivat saada tietoa oikeuksistaan, ja tietolähteenä jäsenvaltioille, sillä ensiksi mainituilla on 
enemmän tietoa mahdollisista ongelmista, joita saattaa esiintyä. Sen vuoksi näiden tahojen 
aktiivista osallistumista ja avointa vuoropuhelua pidetään tärkeinä.

Tarkistus 62
Licia Ronzulli

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään 1 artiklaan3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Tällä direktiivillä pyritään lisäksi 
mahdollistamaan työntekijöille kuuluvien 
olennaisten tehtävien täyttäminen kotona 
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ja takaamaan äidille ja lapselle 
asianmukainen erityissuojelu."

Or. it

Perustelu

Uudella kohdalla korostetaan olevan erittäin tärkeää, että naistyöntekijät voivat täyttää äidin 
olennaisen tehtävän.

Tarkistus 63
Licia Ronzulli

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

Komission teksti Tarkistus

- 1b. Lisätään 1 artiklaan 3 b kohta 
seuraavasti:
"3 b. Tällä direktiivillä suojellaan 
raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä 
taikka avioliiton ulkopuolella syntyneitä, 
adoptoituja tai kasvattilapsiaan imettäviä 
työntekijöitä."

Or. it

Perustelu

Uudella kohdalla pyritään laajentamaan suojelu työntekijöihin, joilla on avioliiton 
ulkopuolella syntyneitä, adoptoituja tai kasvattilapsia.

Tarkistus 64
Pascale Gruny

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

-1 a. Muutetaan 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;"

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti: 
b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" työntekijää, jonka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaan joko
katsotaan synnyttäneen äskettäin tai 
joka on tullut äidiksi sijaissynnytyksen 
kautta,

Or. el

Perustelu

On tärkeää, että äidiksi tullut henkilö on sijaissynnyttäjän rinnalla synnytyksen jälkeen, jotta 
äidin ja lapsen välisen siteen muodostuminen helpottuu. 
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Tarkistus 66
Pascale Gruny

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

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;"

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 67
Pascale Gruny

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 68
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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.
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Tarkistus 69
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 70
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Korvataan 4 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Työnantajan on arvioitava 
2 artiklassa määriteltyihin 
työntekijöihin ja niihin työntekijöihin, 
jotka ovat mahdollisesti kyseisessä 
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artiklassa mainituissa tilanteissa, suoraan 
tai direktiivin 89/391/ETY 7 artiklassa 
mainitun suojelun ja ennalta ehkäisevän 
toiminnan kautta asianomaisessa 
yrityksessä ja/tai laitoksessa 
kohdistuvan altistumisen luonne, aste ja 
kesto kaikessa sellaisessa toiminnassa, 
jonka epäillään sisältävän erityisen 
vaaran altistua tekijöille, prosesseille ja 
työolosuhteille, joista on luettelo, joka ei 
ole tyhjentävä, liitteessä I, jotta:
– kaikki 2 artiklassa määriteltyjen 
työntekijöiden ja niiden työntekijöiden, 
jotka ovat mahdollisesti kyseisessä 
artiklassa mainituissa tilanteissa, 
turvallisuutta ja terveyttä koskevat 
vaarat sekä kaikki mahdolliset 
vaikutukset raskaudelle tai imettämiselle 
voidaan arvioida,
– voidaan päättää, mihin toimenpiteisiin 
on ryhdyttävä."

Or. en

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 71
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 d. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
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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 
tuloksista sekä kaikista toteutettavista 
työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyvistä toimenpiteistä, sanotun 
vaikuttamatta direktiivin 89/391/ETY 
10 artiklan soveltamiseen."

Or. en

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 72
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 73
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 f. 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."

Or. en

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 
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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 74
Licia Ronzulli

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

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Lisätään 6 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. raskaana olevia työntekijöitä ei 
myöskään saa velvoittaa suorittamaan 
kuormien siirron tai noston kaltaisia 
tehtäviä eikä vaarallista, väsyttävää tai 
epäterveellistä työtä."

Or. it

Perustelu

Riskialttiiksi todettujen työtehtävien lisäksi raskaana olevia työntekijöitä ei saa velvoittaa 
suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat huomattavaa fyysistä voimaa tai ovat terveydelle 
vaarallisia.

Tarkistus 75
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 7 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Yötyö"
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Or. en

Tarkistus 76
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 h. Korvataan 7 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
mainittuja työntekijöitä velvoiteta 
suorittamaan yötyötä: 

a) synnytystä edeltävien kymmenen viikon 
aikana;
b) jäljellä olevana raskausaikana, jos se 
on välttämätöntä äidin tai syntymättömän 
lapsen terveyden kannalta;
c) koko imetysaikana."

Or. en

Tarkistus 77
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

- 1 i. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:

"a) siirtyä vastaavaan päivätyöaikaan;"
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Or. en

Tarkistus 78
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 j. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

"2 a. Työntekijän, joka haluaa 
vapautuksen yötyöstä, on ilmoitettava siitä 
työnantajalleen jäsenvaltioissa annettuja 
sääntöjä noudattaen ja toimitettava 
työnantajalle lääkärintodistus 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa."

Or. en

Tarkistus 79
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 k. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

"2 b. Yksinhuoltajien ja 
vaikeavammaisten lasten vanhempien 
kohdalla voidaan 1 kohdassa tarkoitettua 
ajanjaksoa pidentää jäsenvaltioissa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti."

Or. en
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Tarkistus 80
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

-1 l. Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:

"2 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei alle 12 kuukauden 
ikäisten lasten isiä velvoiteta 
suorittamaan yötyötä."

Or. en

Tarkistus 81
Marije Cornelissen

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla

Ylityö
1. Raskaana olevia työntekijöitä ja työssä 
käyviä naisia, joilla on alle 12 kuukauden 
ikäinen lapsi, ei saa velvoittaa 
suorittamaan ylityötä.
2. Imettävää työntekijää ei saa velvoittaa 
suorittamaan ylityötä niin kauan kuin 
hän imettää, jos työntekijän ja hänen 
lapsensa terveys niin edellyttää."

Or. en
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Tarkistus 82
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään artikla seuraavasti:

7 a artikla
Ylityöt

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet sen varmistamiseksi, että raskaana 
olevia työntekijöitä, juuri synnyttäneitä ja 
imetystä jatkavia työntekijöitä ei velvoiteta 
tekemään ylitöitä eikä sunnuntai- ja 
pyhätöitä raskauden aikana ja 
6 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 83
Thomas Mann, Martin Kastler

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 vähintään 14 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. de
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Perustelu

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 84
Marije Cornelissen

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 vähintään 24 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen synnytystä ja/tai sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Äitiysloman kesto vaihtelee EU:ssa nykyisin 8 viikosta 45 viikkoon, ja osa tästä on palkallista 
ja osa palkatonta. Joissakin jäsenvaltioissa on pyydettävä lisälomaa imettämisen jatkamiseksi 
palkallisen äitiysloman päätyttyä. Äitiysloman pidentäminen 14 viikosta 24 viikkoon antaisi 
äskettäin synnyttäneille naisille mahdollisuuden imettää halutessaan vielä kuusi kuukautta 
yhtäjaksoisesti ilman, että heidän tarvitsisi turvautua muihin keinoihin, kuten 
lääkärintodistuksiin.
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Tarkistus 85
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse 1 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson neljästä viimeisestä viikosta, 
kansallisella tasolla käytettävissä oleva 
perhevapaa voidaan katsoa tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi äitiyslomaksi 
edellyttäen, että se tarjoaa 2 artiklassa 
tarkoitetuille työntekijöille yleisen 
suojelutason, joka on vastaava tässä 
direktiivissä säädettyyn tasoon nähden.
Tässä tapauksessa myönnetyn vapaan 
kokonaiskeston on ylitettävä direktiivissä 
96/34/EY säädetty vanhempainloman 
kesto.
Vapaan neljältä viimeiseltä viikolta 
maksettava korvaus ei saa olla pienempi 
kuin 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
korvaus, tai se voi vaihtoehtoisesti olla 
keskiarvo äitiysvapaan 18 viikolta 
maksettavasta korvauksesta, jonka on 
oltava kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kaksi kolmasosaa 
viimeisimmästä kuukausipalkasta tai
keskikuukausipalkasta, kuitenkin 
kansallisessa lainsäädännössä 
mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskikuukausipalkka lasketaan.

Or. en
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Tarkistus 86
Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse 1 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson 4 viimeisestä viikosta, 
kansallisella tasolla vahvistettu 
vanhempainloma voidaan katsoa tässä 
direktiivissä säädetyksi äitiyslomaksi, jos 
kansalliset säännöt takaavat työntekijälle 
2 artiklassa säädetyn suojelun tason, joka 
on direktiivin mukainen. Tässä 
tapauksessa koko vanhempainloma-ajan 
on oltava pidempi kuin direktiivissä 
96/34/EY säädetty ajanjakso. Näistä 
äitiysloman 4 viimeisestä viikosta 
maksettava palkka ei saa olla pienempi 
kuin 11 artiklan 3 kohdassa säädetty 
korvaus. Vaihtoehtoisesti palkka voi olla 
samansuuruinen kuin 18 viikon 
äitiysloman ajan maksettava 
keskimääräinen korvaus, joka on 
vähintään 6 prosenttia viimeisestä 
kuukausipalkasta tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetusta 
keskimääräisestä kuukausipalkasta, ja 
kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
säätää sille yläraja. Jäsenvaltiot saavat 
vahvistaa ajat, joiden perusteella 
keskimääräiset kuukausipalkat lasketaan.

Or. de

Perustelu

Jos jäsenvaltioilla, joissa äitiysloma on hieman komission ehdottamaa lyhempi, on 
vanhempainrahasäännöksiä, jotka antavat äideille mahdollisuuden ottaa äitiyslomaa itselleen 
edullisin taloudellisin ehdoin, näitä jäsenvaltioita ei saisi kuormittaa enempää äitiysloman 
pakollisella pidentämisellä, vaan pikemminkin kannustettava löytämään uusia innovatiivisia 
äitiyslomaratkaisuja. Tämä antaa jäsenvaltioille lisää liikkumavaraa ja on siten 
toissijaisuusperiaatteen mukaista.
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Tarkistus 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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 sekä
ennen synnytystä että synnytyksen jälkeen. 
Äitiysloma on myönnettävä myös siinä 
tapauksessa, että lapsi syntyy kuolleena, 
eikä sitä saa keskeyttää, jos vastasyntynyt 
kuolee äitiysloman aikana, edellyttäen, 
että työntekijä toimittaa synnytyslääkärin 
vahvistaman todistuksen synnytyksestä.  
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.

Or. el

Perustelu

Lääketieteellisten todisteiden mukaan synnytystä edeltävät viikot ovat sikiön kehittymisen 
kannalta ratkaisevan tärkeitä ja samanaikaisesti raskaana olevan työnteko on tässä vaiheessa 
konkreettisesti hankaloitunut. On suotavaa, että lomaa myönnetään myös naisen ruumiilliseen 
ja henkiseen toipumiseen, jos sikiö syntyy kuolleena tai vastasyntynyt kuolee.

Tarkistus 88
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 2 kohta
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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 loma ennen synnytystä ja 
kahdeksan viikon loma sen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Loman lukkoon lyöminen varmistaa toisaalta äidin ja lapsen suojelun silloin, kun tätä eniten 
tarvitaan, ja toisaalta antaa työnantajille enemmän suunnitteluvarmuutta kuin säännös, jonka 
mukaan nainen voi päättää itse, milloin äitiysloman pitää.

Tarkistus 89
Thomas Mann

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
kahden viikon pakollinen äitiysloma, joka 
jakautuu kansallisten säännösten ja/tai 
käytäntöjen mukaisesti aikaan ennen 
synnytystä ja/tai synnytyksen jälkeen.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa äitiysloman 
synnytystä edeltävää aikaa.

Or. de
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Perustelu

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen.
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 90
Konstantinos Poupakis

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 sekä pakollinen 
neljän viikon äitiysloma ennen synnytystä. 
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.

Or. el

Perustelu

Synnytystä edeltävä äitiysloma on erittäin tärkeä, sillä sen johdosta ketään työntekijää ei 
voida pakottaa työskentelemään raskauden viimeiseen vaiheeseen asti.  Synnytystä edeltävän 
äitiysloman pakollisen vähimmäiskeston käyttöönotolla turvataan vähintään tulevan äidin ja 
sikiön terveys. 
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Tarkistus 91
Ilda Figueiredo

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
16 viikon kokonaan palkallinen
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. Edellä 
tarkoitettua 16 viikon pakollista lomaa 
sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ennen 
lapsen syntymää tehtyjen työpäivien 
määrästä riippumatta.

Or. pt

Tarkistus 92
Licia Ronzulli

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
pidentää äitiysloman pakollisen osuuden
enintään kymmeneen viikkoon 
synnytyksen jälkeen ja neljään viikkoon
ennen synnytystä.
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vai sen jälkeen.

Or. it

Perustelu

Työntekijän maksimisuoja on varattava lapsen syntymän jälkeiselle ajanjaksolle, jolloin 
vastasyntyneen imetys ja kasvu rasittavat naisia huomattavasti fyysisesti ja henkisesti.

Tarkistus 93
Rovana Plumb

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 sovelletaan kaikkiin 
työntekijöihin ennen lapsen syntymää 
tehtyjen työpäivien määrästä riippumatta.

Or. fr

Perustelu

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 94
Evelyn Regner

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 sekä 
ennen synnytystä että 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.

Or. de

Perustelu

Pakollinen äitiysloma ennen synnytystä edistää tulevien äitien terveyttä, sillä naiset altistuvat 
tänä aikana erityisen suurelle ruumiilliselle rasitukselle ja työpaikan stressi ja paineet 
synnytystä edeltävinä viikkoina toisaalta lisäävät ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja 
toisaalta aiheuttavat, että kyseisillä työntekijöillä ei ole mahdollisuutta valmistautua 
asianmukaisesti ruumiilliseen ja henkiseen rasitukseen, joka heitä todistetusti odottaa lapsen 
syntymän jälkeen.

Tarkistus 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

2 a. Jos raskaus keskeytyy 
komplikaatioiden vuoksi ennen 
28. viikkoa, työntekijälle on myönnettävä 
vähintään kuuden viikon loma.

Or. el

Perustelu

Naisen elimistö tarvitsee kohtuullisen toipumisajan keskeytyneen raskauden jälkeen.

Tarkistus 96
Licia Ronzulli

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 valitusta 
äitiysloman ajankohdasta vähintään 
kolme kuukautta ennen sen alkamisaikaa.

Or. it

Perustelu

Äitiysloman ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto antaa työnantajille mahdollisuuden 
suunnitella tarkemmin työnsä ja välttää mahdolliset vaikeudet yrityksessä.

Tarkistus 97
Ria Oomen-Ruijten

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

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 98
Ria Oomen-Ruijten

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.

Or. nl

Perustelu

Myös tavallisen äitiysloman kokonaiskesto ilmaistaan viikkoina.

Tarkistus 99
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Äitiysloman synnytystä edeltävää 
osuutta on jatkettava lasketusta 
ajankohdasta synnytyksen ajankohtaan 
lyhentämättä loman jäljelle jäävää osaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Työnantajan on voitava ennakoida, milloin työntekijä palaa työhön, jos synnytys viivästyy, ja 
suunnitella sen mukaan. 

Tarkistus 100
Nadja Hirsch

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tällaiset säädökset olisi jätettävä jäsenvaltioiden 
päätettäväksi. Ei myöskään ole tarpeen luetella kaikkia esimerkkitapauksia, joissa olisi 
säädettävä pidemmästä äitiyslomasta, vaan tämäkin olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi.
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Tarkistus 101
Thomas Mann

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 äitiyslomaa pidennetään 
lääketieteellisesti perustelluissa 
tapauksissa. Tämän loman on vastattava
kestoltaan äidin ja lapsen/lasten
erityistarpeita. Jos syntyvä lapsi on 
vammainen, äitiyslomaa on pidennettävä 
vähintään 8 viikolla. 

Or. de

Perustelu

Ei ole tarpeen luetella kaikkia esimerkkitapauksia, joissa olisi säädettävä pidemmästä 
äitiyslomasta. Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi. Ainoan poikkeuksen muodostaa 
vammaisen lapsen syntymä, sillä suojan tarve on tällöin suurimmillaan.

Tarkistus 102
Ilda Figueiredo

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 kokonaan palkallista
lisälomaa, jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, 
jos vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen,
jos lapsia syntyy useampia tai jos äiti on 
vammainen. Lisäloman on oltava 
kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
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lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon. Lisäksi on varmistettava 
12 viikon kokonaan palkallinen loma, jos 
lapsi syntyy kuolleena.

Or. pt

Tarkistus 103
Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
neljä viikkoa tai aiemmin ennen 
synnytystä myönnettävä sairausloma, 
jonka syynä on raskaudesta aiheutuva 
sairaus tai komplikaatio, ei vaikuta 
äitiysloman kestoon.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti olisi jätettävä jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolten 
tehtäväksi etsiä soveltuvia keinoja.

Tarkistus 104
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
neljä viikkoa tai aiemmin ennen 
synnytystä myönnettävä sairausloma, 
jonka syynä on raskaudesta aiheutuva 

Poistetaan.
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sairaus tai komplikaatio, ei vaikuta 
äitiysloman kestoon. 

Or. de

Perustelu

Ajatus, että jopa neljän viikon sairausloma ei vaikuttaisi äitiysloman kestoon, on hylättävä, 
sillä yhdistettynä kaavailtuun joustomahdollisuuteen äitiysloman pitämisessä se venyttäisi 
kohtuuttomasti työstä poissaoloaikaa. Lisäksi työnantajan on voitava ennakoida, milloin 
työntekijä palaa työhön, ja näin taattaisiin suunnitteluvarmuus. 

Tarkistus 105
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
neljä viikkoa tai aiemmin ennen synnytystä 
myönnettävä sairausloma, jonka syynä on 
raskaudesta aiheutuva sairaus tai 
komplikaatio, ei vaikuta äitiysloman 
kestoon.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuusi viikkoa tai vähemmän ennen 
synnytystä myönnettävä sairausloma, jonka 
syynä on raskaudesta aiheutuva sairaus tai 
komplikaatio, lasketaan mukaan
äitiysloman kestoon.

Or. de

Tarkistus 106
Thomas Mann, Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Direktiiviä ei sovelleta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin. 

Or. de
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Tarkistus 107
Marije Cornelissen

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"8 a artikla

Isyysvapaa tai jaettu äitiysloma
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
työntekijälle, jonka aviopuoliso tai 
kumppani on äskettäin synnyttänyt 
lapsen, oikeuden vähintään kahden viikon 
pakolliseen, kokonaan palkalliseen 
yhtämittaiseen isyysvapaaseen tai jaettuun 
äitiyslomaan, jota ei voida siirtää toiselle 
ja joka ajoittuu työntekijän aviopuolison 
tai kumppanin synnytyksen jälkeen.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
työntekijälle, jonka aviopuoliso tai 
kumppani on äskettäin synnyttänyt 
lapsen, oikeuden erityisvapaaseen, johon 
sisältyy käyttämätön osuus äitiyslomasta, 
jos äiti kuolee tai ei fyysisesti kykene 
huolehtimaan lapsesta."

Or. en

Tarkistus 108
Ilda Figueiredo

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

1 a. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla
Isyysvapaa

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
äskettäin vanhemmiksi tulleille 
työntekijöille oikeuden vähintään neljän 
viikon, joista kaksi on pakollisia, 
kokonaan palkalliseen yhtämittaiseen 
isyysvapaaseen, jota ei voida siirtää 
toiselle ja joka ajoittuu heidän 
aviopuolisonsa tai kumppaninsa 
synnytyksen jälkeen.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
isälle oikeuden erityisvapaaseen, johon 
sisältyy käyttämätön osuus äitiyslomasta, 
jos äiti kuolee tai ei fyysisesti kykene 
huolehtimaan lapsesta."

Or. pt

Tarkistus 109
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Irtisanomiskielto

Jotta 2 artiklassa tarkoitetuille 
työntekijöille voidaan taata tämän 
artiklan mukaiset oikeudet terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun, säädetään 
seuraavaa: 
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden 
irtisanomisen ja sen valmistelun 
kieltämiseksi raskauden alkamisen ja 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisen välisenä aikana, 
lukuun ottamatta erityisiä tapauksia, jotka 
eivät liity työntekijän tilaan ja joissa 
irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.
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.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden
suojelemiseksi 1 ja 2 kohdan nojalla 
laittomina pidettävien irtisanomisten 
seurauksilta.
4. Raskauteen tai 8 artiklassa 
tarkoitettuun äitiyslomaan liittyvää 
naisten epäedullisempaa kohtelua on 
pidettävä direktiivissä 2002/73/EY, 
sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna 
direktiivillä 2006/54/EY, tarkoitettuna 
syrjintänä.“

Or. de

Perustelu

Irtisanomissuojan laajentaminen olisi suuri taloudellinen ja organisatorinen rasite 
työnantajille, eikä se ole välttämätön työntekijöiden terveyden suojelun varmistamiseksi. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja taloudellisen vaikutusten takia jäsenvaltioiden olisi 
päätettävä irtisanomissuojan laajentamisesta. 
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Tarkistus 110
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaan sallittua edellyttäen 
tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että työnantajat eivät voi itselleen 
sopivista syistä keskeyttää äitiyslomaa tai 
isyysvapaata taikka hoitovapaata, ja
2 artiklassa tarkoitettujen työntekijöiden 
irtisanomisen ja sen valmistelun 
kieltämiseksi aikana, joka käynnistyy 
raskauden alkamisesta ja päättyy yhden 
vuoden kuluttua synnytyksestä.

Or. pt

Tarkistus 111
Licia Ronzulli

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana, lukuun ottamatta erityisiä 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana sekä siihen asti, kunnes 
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tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

lapsi on täyttänyt yhden vuoden, lukuun 
ottamatta erityisiä tapauksia, jotka eivät 
liity työntekijän tilaan ja joissa 
irtisanominen on kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön mukaan sallittua 
edellyttäen tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut suostumuksensa.

Or. it

Perustelu

Työntekijää on suojeltava koko varsinaisen äitiysloman ajan ja suojelua on jatkettava siihen 
asti, kunnes lapsi on täyttänyt yhden vuoden.

Tarkistus 112
Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
kieltämiseksi raskauden alkamisen ja 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisen välisenä aikana, 
lukuun ottamatta erityisiä tapauksia, jotka 
eivät liity työntekijän tilaan ja joissa 
irtisanominen on kansallisen lainsäädännön
ja/tai käytännön mukaan sallittua 
edellyttäen tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut suostumuksensa.

Or. de

Perustelu

Irtisanomisen valmistelun tai sen valmistelemattomuuden todistaminen on erittäin vaikeaa ja 
luo enemmän oikeusvarmuutta kuin selvyyttä. 



AM\795886FI.doc 45/63 PE430.643v01-00

FI

Tarkistus 113
Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi aikana, 
joka käynnistyy raskauden alkamisesta ja 
päättyy vähintään 16 viikkoa synnytyksen 
jälkeen, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

Or. nl

Perustelu

Esittelijä puhuu neljän kuukauden jaksosta. Myös tavallisen äitiysloman kokonaiskesto 
ilmaistaan viikkoina.

Tarkistus 114
Licia Ronzulli

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
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ja sen valmistelun kieltämiseksi raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisen 
välisenä aikana, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

ja sen valmistelun kieltämiseksi siihen asti,
kunnes lapsi on täyttänyt yhden vuoden,
lukuun ottamatta erityisiä tapauksia, jotka 
eivät liity työntekijän tilaan ja joissa 
irtisanominen on kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön mukaan sallittua 
edellyttäen tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut suostumuksensa.

Or. it

Perustelu

On parempi jatkaa irtisanomiskieltoa siihen asti, kunnes lapsi on täyttänyt yhden vuoden, 
mikä antaa äideille maksimisuojan varsinaisen äitiysloman jälkeen.  

Tarkistus 115
Marije Cornelissen

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 tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden, mukaan lukien ergonomiset 
olot, työaika (muun muassa yötyö ja 
tehtävän vaihdos) ja työtahti sekä 
lisäsuoja erityisiä tartuntatekijöitä, 
vaarallisia aineita ja ionisoivaa säteilyä 
vastaan. Tähän sisältyy työnantajan 
velvoite mukauttaa työoloja raskaana 
olevien tai imettävien työntekijöiden 
tarpeisiin terveyden ja turvallisuuden 
osalta. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 116
Thomas Mann

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. 

Or. de

Tarkistus 117
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet raskaana olevien 
naisten syrjinnän kieltämiseksi 
työmarkkinoilla luomalla heille yhtäläiset 
työnsaantimahdollisuudet, jos he täyttävät 
kaikki haettavassa tehtävässä edelletyt 
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vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 118
Rovana Plumb

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 
samansuuruiseen korvaukseen, on 
turvattava kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti 2 artiklassa 
mainituille työntekijöille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 119
Martin Kastler

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

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

käännyttävä itse lääkärin puoleen. Jos 
kyseinen lääkäri vahvistaa naisen 
työkykyisyyden, työnantajan on joko 
tarjottava hänelle edelleen työtä 
normaalisti tai 2 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman alkamiseen saakka maksettava 
täyttä palkkaa vastaava korvaus.

Or. de

Perustelu

Kun nainen voi valita lääkärin itse, saadaan selvyys siihen, onko hän todella sairas vai ei.
Lisätoimiin olisi ryhdyttävä vasta sitten, kun tulokset ovat selvät.

Tarkistus 120
Rovana Plumb

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;"

Or. en

Perustelu

Työperäinen stressi voi vaikuttaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden työntekijöiden 
psyykeen ja heijastua sikiöön tai vastasyntyneeseen. Valvontaan liittyvät toimenpiteet ovat 
tarpeen joustavan turvallisuuden näkökulmasta.
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Tarkistus 121
Thomas Mann

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 työntekijän 
edunvalvojalla on aina oltava 
mahdollisuus neuvotella yhdessä 
työnantajan kanssa siitä, miten kyseiset 
muutokset vaikuttavat työntekijään.

Or. de

Tarkistus 122
Rovana Plumb

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.
Enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittävän
samansuuruiseksi, 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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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."

Or. en

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 123
Thomas Mann

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. 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.

3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus ei saa olla pienempi 
kuin korvaus, jonka 2 artiklassa tarkoitetut 
työntekijät saisivat, jos he joutuisivat 
keskeyttämään työskentelyn
terveydellisistä syistä, eikä pienempi kuin 
kaksi kolmasosaa työntekijän viimeisestä 
kuukausipalkasta kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti; kansallisessa 
lainsäädännössä voidaan kuitenkin 
säätää ylärajoista ja viitejaksoista.

Or. de
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Perustelu

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 124
Ilda Figueiredo

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.
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."

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan
samansuuruiseksi, mikäli se takaa 
viimeisintä kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon, 
kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä 
mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa. Enimmäismäärä ei saa olla 
pienempi kuin 100 prosenttia 
asianomaisen työntekijän viimeisimmästä 
kuukausipalkasta tai 
keskikuukausipalkasta. Jäsenvaltiot voivat 
säätää ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskikuukausipalkka lasketaan."

Or. pt
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Tarkistus 125
Rovana Plumb

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. äitiyslomalla olevien työntekijöiden 
oikeus saada automaattisesti kaikki heille 
kuuluvat palkankorotukset ilman, että 
heidän on väliaikaisesti keskeytettävä 
äitiyslomansa kyseisen palkankorotuksen 
saamiseksi, on turvattava."

Or. en

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 126
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – d alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut työntekijät voivat 8 artiklassa
säädetyn äitiysloman aikana tai siltä 
palattuaan pyytää muutoksia työaikaansa 
ja työnsä jaksottamiseen ja että 
työnantajan on käsiteltävä sellaiset 
pyynnöt ottaen huomioon työnantajan ja 

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetuilla työntekijöillä sekä 
sijaissynnytyksen kautta äidiksi tulleilla 
on oikeus 8 artiklassa säädetyltä 
äitiyslomalta palatessaan tulla töihin 
tuntia myöhemmin tai lähteä töistä tuntia 
aikaisemmin päivittäin 30 kuukauden 
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työntekijöiden tarpeet.” ajan. Yhteisymmärryksessä työnantajan 
kanssa työaikaa voidaan vaihtoehtoisesti 
lyhentää päivittäin kahdella tunnilla
ensimmäisen 12 kuukauden ajan ja 
yhdellä tunnilla päivittäin seuraavien 
kuuden kuukauden aikana. Edellä 
mainitun järjestelyn ei pidä vaikuttaa 
palkkaan millään tavalla.

Or. el

Perustelu

On erittäin tärkeää tukea myös käytännössä ponnistelua perhe- ja työelämän 
yhteensovittamiseksi. On myös erittäin tärkeää lisätä syntyvyyttä Euroopassa, jonka väestö 
ikääntyy jatkuvasti, sekä naisten työllisyyttä monien taloudellista elinkelpoisuutta ja 
yhteiskuntaa koskevien huomattavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 127
Ole Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

- 4) Lisätään 12 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
työmarkkinaosapuolten tehtäväksi 
asianmukaisella tasolla kansallisen 
lainsäädännön ja yksittäisen jäsenvaltion 
käytäntöjen mukaisesti pitää voimassa tai 
tehdä työehtosopimuksia, joissa 
vahvistetaan raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden työturvallisuutta ja -
terveyttä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.
Näiden työehtosopimusten tai muiden ...* 
voimassa olevien sopimusten sekä niiden 
uudistettujen versioiden puitteissa 
voidaan vahvistaa järjestelyjä ja 
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määräyksiä, edellyttäen, että ne 
noudattavat raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden yleistä työturvallisuutta ja 
-terveyttä koskevia säännöksiä ja ovat 
jäsenvaltioiden asettamien vaatimusten ja 
rajoitusten mukaisia, jotka poikkeavat 
tässä direktiivissä mainituista 
määräyksistä edellyttäen, että ne ovat 
yhdenmukaisia direktiivin pyrkimysten ja 
periaatteiden kanssa ja noudattavat niitä. 
* EUVL: Lisätään direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. da

Perustelu

Monissa maissa äitiyslomaa koskevat säännökset ovat jo nyt parempia kuin tämän direktiivin 
säännökset. Joissakin jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolet päättävät pääosin äitiyslomaa 
koskevista järjestelyistä. Jos työehtosopimukset ovat raskaana olevia työntekijöitä koskevan 
direktiivin periaatteiden ja pyrkimysten mukaisia, tällaisten sopimusten voimassa pitäminen 
tai tekeminen tulisi olla mahdollista. Tällainen menettely on joustoturvaa koskevien 
periaatteiden mukainen ja hyödyttää työntekijöitä, joita tämä direktiivi koskee. 

Tarkistus 128
Milan Cabrnoch

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, 
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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.”

Or. cs

Perustelu

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

Tarkistus 129
Nadja Hirsch

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



AM\795886FI.doc 57/63 PE430.643v01-00

FI

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.”

Or. de

Perustelu

Todistustaakan siirtymistä koskevaa periaatetta ei pitäisi sisällyttää direktiiviin, sillä se lisää 
tarpeettomasti työnantajan hallinnollista taakkaa (esimerkiksi velvoittaa laajan asiakirja-
aineiston keruuseen) ja luo täten uusia esteitä naisten palkkaamiselle.
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Tarkistus 130
Thomas Mann, Martin Kastler

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.”

Or. de

Perustelu

Todistustaakan siirtymistä koskevaa periaatetta ei pitäisi sisällyttää direktiiviin, sillä se lisää 
tarpeettomasti työnantajan hallinnollista taakkaa (esimerkiksi velvoittaa keräämään laajan 
asiakirja-aineiston) ja täten luo uusia esteitä naisten palkkaamiselle.
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Tarkistus 131
Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

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.

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 tai 
työnantajan on näytettävä toteen, että 
direktiivin säännöksiä ei ole rikottu.

Or. nl

Perustelu

Myös työnantaja olisi mainittava yhtenä asianosaisista riippumatta siitä, onko työnantaja 
vastaaja vai ei.

Tarkistus 132
Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
1 kohtaa menettelyihin, joissa 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen elimen 

Poistetaan.
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tehtävänä on selvittää tosiseikat. 

Or. el

Perustelu

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Μέσα σε μια σχέση εργασίας που 
είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την αλήθεια ή μη των ισχυρισμών 
της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου 
εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
1 kohtaa menettelyihin, joissa 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen elimen
tehtävänä on selvittää tosiseikat.

4. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
1 kohtaa menettelyihin, joissa 
tuomioistuimen tehtävänä on selvittää 
tosiseikat.

Or. el

Perustelu

Tällä tavalla suojellaan paremmin asianomaista naispuolista työntekijää.
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Tarkistus 134
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Mitä 1–3 kohdassa säädetään, 
sovelletaan myös kaikkiin 12 artiklan 
mukaisesti vireille pantuihin 
menettelyihin.”

Or. el

Perustelu

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων.

Μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης 
πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την 
αλήθεια ή μη των ισχυρισμών της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά 
αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την 
προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 135
Konstantinos Poupakis

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 

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

todistajien suojelemiseksi kaikelta 
epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta 
seurauksilta, jotka johtuvat heidän 
esittämäänsä valitukseen tai vireille 
panemaansa oikeudelliseen menettelyyn, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että tällä 
direktiivillä myönnettyjä oikeuksia 
noudatetaan.”

Or. el

Perustelu

Ulottamalla vastatoimenpiteitä koskeva suoja kattamaan myös todistajat varmistetaan, että 
nämä antavat luotettavia tietoja ja osallistuvat kanteen käsittelemiseen esteettä ja 
pelkäämättä mahdollista huonoa kohtelua. 

Tarkistus 136
Thomas Mann, Martin Kastler

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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 d artikla

Komission teksti Tarkistus

12 d artikla Poistetaan.
Tasa-arvoelin

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2002/73/EY, sellaisena kuin se 
on laadittuna uudelleen direktiivillä 
2006/54/EY, 20 artiklan mukaisesti 
nimetyillä elimillä, joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, on 
toimivalta myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, 
kunhan ne liittyvät ensisijaisesti 
yhdenvertaiseen kohteluun eivätkä 
työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen.

Or. de

Perustelu

Myös yhteensovittamisen yhteydessä olisi pyrittävä vähentämään byrokratiaa. Jos 
kansallisten tasa-arvoelinten työtä lisätään äitiyslomaan liittyvillä tehtävillä, toimitaan tämän 
tavoitteen vastaisesti.


