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LÜHISELGITUS

Ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artikli 137 lõikel 2 ja artikli 141 lõikel 3. Kuigi 
direktiiv 92/85/EMÜ põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 118a (praegu artikkel 137) ja on 
üksikdirektiiv tervise ja ohutuse direktiivi (direktiiv 89/391/EMÜ) raamistikus, on käesolevas 
ettepanekus õigusliku alusena lisatud ka EÜ asutamislepingu artikkel 141.

Käesolev ettepanek tuleneb vajadusest kehtestada kindlad ühitamismeetmed, mille 
lõppeesmärgiks on rasedus- ja sünnituspuhkusega seotud võimaluste suurendamise kaudu 
saavutada naiste osakaalu suurenemine ja vahetegemise vähenemine tööturul ning meeste ja 
naiste palgaerinevuste kaotamine. Euroopa Liit vajab suurema arvu naiste osalemist tööturul, 
mitte üksnes elanikkonna vananemisega seotud probleemide lahendamiseks, vaid ka selleks, 
et suurendada oma ülemaailmset konkurentsivõimet.

Praegu on sündide mõju naiste osalusele tööturul märkimisväärselt suur – 2007. aastal oli 
tööturul 26% rohkem mehi kui sünnituspuhkuselt naasnud naisi. Sellel on mitmesuguseid 
põhjusi, kuid neid on võimalik kõrvaldada, vaadates põhjalikult läbi rasedus- ja 
sünnituspuhkuse eeskirjad, kestuse, tasustamise ning seda puhkust võtvate või selle järel tööle 
tagasi pöörduvate naiste õigused ja kohustused. Kõik see on tihedalt seotud meeste ja naiste 
võrdsete võimaluste ning võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisega, mis on sätestatud 
artikli 141 lõikes 3. 

Vastutuse jagamine

Vastutuse jagamine mõlema vanema vahel lapse sünnist alates suurendab lapse 
psühholoogilist ja füüsilist heaolu. Sellega seoses on vaja eraldi direktiivi, sest käesolev 
direktiiv ei hõlma lapsehoolduspuhkusega seotud sätteid, vaid keskendub rasedate või rinnaga 
toitvate naiste tervisele ja turvalisusele. 

Rasedate tööhõivealased õigused
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on veendunud, et direktiivi 92/85/EMÜ muutmise ettepanek 
toetab rasedate tööhõivealaseid õigusi. 
Oleme samuti veendunud, et ilma tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni alltoodud 
muudatusettepanekuteta ja sotsiaalpartnerite poolt Euroopa tasandil kokku lepitud täiendavate 
meetmeteta ei võimalda muudetud tekst oluliselt parandada töö-, era- ja pereelu ühitamist ega 
aidata naisel tööturule tagasi pöörduda.

Rasedus- ja sünnituspuhkuse minimaalse kestuse pikendamine ja võimalus töötada 
osalise tööajaga 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on seisukohal, et võimalus pikendada rasedus- ja 
sünnituspuhkust 14 nädalalt 20 nädalale ning stiimulite pakkumine aitab selgelt suurendada 
naiste võimalusi raseduse ajal tööturule jääda. Pikendus annab emale vajaliku ajavahemiku 
sünnituse järel lapsega sideme loomiseks ja tööle tagasipöördumiseks. 
Samuti on alusetu mõnede liikmesriikide hirm seoses sünnitus- ja raseduspuhkuse 
pikendamise rahastamisega, sest nagu näitab ECORYSi uuring, on rasedus- ja 
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sünnituspuhkuse pikendamisel 18 nädalani või veelgi kauem vaid väike majanduslik mõju, 
kuid see tagab rasedatele töötajatele paremad tervisetingimused. 

Tööandjad peaksid sünnitusele järgneva 12 kuu jooksul arvesse võtma töötaja taotlust 
täistööajaga töötamiselt osalise tööajaga töötamisele üleminekuks. Niisugune säte oleks 
kooskõlas WHO aruandes A55/15 esitatud soovitustega.

Karjääriväljavaadete kaitse
 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon toetab artikli 1 lõike 3 punktis b tehtud muudatust direktiivi
92/85/EMÜ, mille kohaselt töötajal on pärast sünnitust õigus naasta samale või sellega 
võrdväärsele töökohale töötaja jaoks mitte halvematel tingimustel ja õigus kasutada 
paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal.
See säte on tihedalt seotud tööga kindlustatusega ja kujutab endast olulist sammu raseduse 
tõttu toimuva diskrimineerimise kaotamise suunas. 

Füüsilisest isikust ettevõtjate õigused
Käesolevas direktiivi ettepanekus on sätestatud ainult töötajate kaitse, et võidelda 
diskrimineerimise vastu ja tagada võrdsed võimalused, kuid liikmesriigid peavad tagama, et 
ka naistel, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, oleks võimalus direktiivis sätestatud õigusi 
kasutada. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on esitanud komisjoni ettepanekule vastava 
muudatusettepaneku. 

Sotsiaalpartnerite roll
Euroopa tasandi sotsiaalpartnerid (BusinessEurope – Euroopa Tööandjate Föderatsioon, 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon) 
saavutasid 14. detsembril 1995. aastal lapsehoolduspuhkuse kohta kokkuleppe, mida 
rakendati nõukogu direktiiviga 96/34/EÜ (3. juuni 1996. aasta direktiiv). Selles direktiivis 
sätestatakse lapsehoolduspuhkuse kui töö- ja pereelu ühitamise ning meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise edendamise olulise vahendi miinimumnõuded. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Nõukogu 3. juuni 1996. aasta 
direktiiviga Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega 
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Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni¹ poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta kehtestatakse 
miinimumnõuded, mis on mõeldud 
töötavate vanemate lapsehooldusega 
seotud ja ametialaste ülesannete 
ühitamise hõlbustamiseks.
___________________

1 EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.

Or. en

Selgitus

Nõukogu direktiiv 96/34/EÜ on BusinessEurope (Euroopa Tööandjate Föderatsiooni), 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni 
vahel lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkulepe ning on oluline lisa direktiivi 
92/85/EMÜ muutmise ettepanekule, kuna see sätestab miinimumnõuded, mis on mõeldud 
töötavate vanemate lapsehooldusega seotud ja ametialaste ülesannete ühitamise 
hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Euroopa Ülemkogu 2002. aasta 
Barcelona kohtumisel liikmesriikide vahel 
sõlmitud kokkulepe, mille eesmärgiks on 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
saavutamine (võrdne tasu, isapuhkus, 
juurdepääs töökohtadele, kus neile on 
tagatud võrdsed õigused), moodustab 
aluse paremate tingimuste loomiseks era-
ja tööelu ühitamisel ning tagab 
majandusliku iseseisvuse.

Or. en

Selgitus

Barcelona eesmärgid on osa ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiast ja nende 
sihiks on aidata noortel lapsevanematel, eelkõige naistel, tööturul osaleda ning reaalselt töö-
ja eraelu ühitada. Juurdepääs parematele lapsehooldusteenustele (tingimused, hind, ja mis 
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eriti oluline – vanematele sobivad kellaajad) on naiste tööturule pääsemise peamine eeldus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Komisjoni 4. juuli 2006. aasta 
teatises „Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegia väljatöötamine” märgitakse, et 
lapse õigused peaksid olema ELi prioriteet 
ja liikmesriigid peaksid järgima ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni ja selle 
lisaprotokolle, samuti aastatuhande 
arengueesmärke.

Or. en

Selgitus

Teatises käsitletakse lapse õigusi ELi prioriteedina ja osutatakse, et liikmesriigid peaksid 
järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle lisaprotokolle, samuti aastatuhande 
arengueesmärke. Käesolevat direktiivi arvesse võttes tähendab see tagamist, et kõiki lapsi 
saab toita emapiimaga ja neile on tagatud arenguvajadustele vastav nõuetekohane hoolitsus 
ning juurdepääs asjakohasele kvaliteetsele hooldusele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Maailma Terviseorganisatsiooni ja 
UNICEFi soovitustes, mis sisalduvad 
ülemaailmses emapiimaga toitmise 
strateegias, pooldatakse varajast rinnaga 
toitmist, üksnes rinnaga toitmist lapse 
esimesel kuuel elukuul, ning ollakse 
seisukohal, et rinnaga toitmine peaks 
jätkuma vähemalt lapse kaheaastaseks 
saamiseni.

Or. en
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Selgitus

Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et lapse rinnaga toitmisel 
(vastsündinueast kuni 12 kuu vanuseni) on pikaajaline positiivne tervisemõju ning oluline roll 
krooniliste haiguste ennetamisel. Peale selle on naistel, kes toitsid last rinnaga aasta või 
kauem, väiksem rinnavähi oht (35% väiksem kui ülejäänutel).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva direktiiviga ette nähtud 
rasedus- ja sünnituspuhkus ei tohiks olla 
vastuolus liikmesriigis ette nähtud muude 
lapsehoolduspuhkuse eeskirjadega ja selle 
eesmärk ei ole niisuguste 
puhkusemudelite eiramine. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus ning lapsehoolduspuhkus 
täiendavad teineteist ja nende 
kombineerimine võimaldab töö- ja pereelu 
paremat ühitamist. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni seletuskirjas tehakse kunstlikku vahet rasedus- ja sünnituspuhkuse ning 
lapsehoolduspuhkuse vahel. Need puhkused täiendavad teineteist ja nende kombineerimine 
võimaldab töö- ja pereelu paremini tasakaalustada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 11 lõike 2 punktis c 
nimetatud võrdväärne töökoht peaks 
tähendama, et see on nii palga kui ka 
tööülesannete poolest põhiliselt 
samasugune nagu eelmine töökoht.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Seega tuleks naisi kaitsta 
diskrimineerimise eest raseduse või 
rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu ning ette 
tuleks näha piisavad õiguskaitsevahendid.

(13) Seega tuleks naisi kaitsta 
diskrimineerimise eest raseduse või 
rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu ning ette 
tuleks näha piisavad õiguskaitsevahendid, 
et kaitsta nende õigust inimväärsetele 
töötingimustele ning pere-ja tööelu 
paremale tasakaalustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjoni rohelises raamatus 
„Silmitsi demograafiliste muutustega –
uus põlvkondadevaheline solidaarsus” 
tõdetakse, et sündimus liikmesriikides on 
madal ja sellest ei piisa rahvastiku 
taastootmiseks. Töötajad vajavad töökohal 
valitsevaid tingimusi käsitlevaid meetmeid 
nii enne rasedust, selle ajal kui ka pärast 
seda.

Or. en

Selgitus

Alates 2000. aastast on täheldatud tööhõive määra ja sündimuse vahekorra muutust selles 
mõttes, et suure tööhõivega liikmesriikides on ühtlasi kõrge sündimuse tase.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
oma siseriikliku õigussüsteemi raames 
meetmed, et tagada töötajale käesolevas 
direktiivis kehtestatud kohustuste eiramise 
tagajärjel tekitatud kahju tegelik ja tõhus 
hüvitamine või heastamine vastavalt 
sellele, mida nad peavad asjakohaseks, 
viisil, mis on hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Diskrimineerimise ohvritele tuleks 
tagada piisavad õiguskaitsevahendid. 
Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
juhul, kui liikmeriigid seda asjakohaseks 
peavad, võimaldada ühendustel, 
organisatsioonidel ja muudel juriidilistel 
isikutel osaleda menetlustes kannatanu 
nimel või toetuseks, ilma et see piiraks 
siseriiklike kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid ergutama 
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dialoogi sotsiaalpartnerite vahel ja 
valitsusväliste organisatsioonidega, et olla 
teadlik erinevatest diskrimineerimise 
vormidest ja nende vastu võidelda.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklile 1 lisatakse järgmine punkt:
„1 a. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada ka nende rasedate töötajate ja 
hiljuti sünnitanud töötajate töötingimusi, 
kes tööturule jäävad või sinna tagasi 
pöörduvad, ning saavutada töö-, era- ja 
pereelu parem ühitamine.”

Or. en

Selgitus

Täiendava lõigu eesmärk on laiendada direktiivi reguleerimisala ja see võimaldab hõlmata
ka niisuguseid teemasid nagu paindlik tööaja korraldamine, isapuhkus jne.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) rase töötaja – rase töötaja, k.a 
koduabiline, kes kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;”

Or. en
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Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) hiljuti sünnitanud töötaja — hiljuti 
sünnitanud töötaja, k.a koduabiline,
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;”

Or. en

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikli 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) rinnaga toitev töötaja — rinnaga 
toitev töötaja, k. a koduabiline,
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast.”
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Or. en

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:
„2 a. Et esimeses lõigus nimetatud 
juhendeid saaks muuta, hinnatakse neid 
alates 2012. aastast korrapäraselt 
vähemalt kord viie aasta jooksul.”

Or. en

Selgitus

Selgitus: oluline on juhendeid kohandada vastavalt muutustele ja uutele teadmistele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artikli 4 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Hindamine, teavitamine ja nõustamine”

Or. en

Selgitus

Reproduktiivtervisega seotud ohud puudutavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt 
arvesse võtta, kuna need on olulised juba enne rasestumist.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 f (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:
„-1. Direktiivi 89/391/EMÜ kohase 
ohtude hindamise käigus arvestab 
tööandja mees- ja naistöötajate 
reproduktiivtervisega seotud ohtusid.”

Or. en

Selgitus

Reproduktiivtervisega seotud ohud puudutavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt 
arvesse võtta, kuna need on olulised juba enne rasestumist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:
„1. Kõikide tegevuste puhul, mis võivad 
tõenäoliselt kaasa tuua konkreetse ohu 
sattuda kokkupuutesse ohutegurite, 
protsesside või töötingimustega, mille 
mittetäielik loetelu on esitatud I lisas, 
hindab tööandja kas otse või direktiivi 
89/391/EMÜ artiklis 7 nimetatud kaitse-
ja ennetusmeetmete abil nende iseloomu, 
määra ja mõjuaega artiklis 2 
määratletud töötajatele ja töötajatele, kes 
tõenäoliselt võivad olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, asjaomases 
ettevõttes ja/või asutuses, selleks et:”
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Or. en

Selgitus

Reproduktiivtervisega seotud ohud puudutavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt 
arvesse võtta, kuna need on olulised juba enne rasestumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 h (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 1 - esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 h. Artikli 4 lõike 1 esimene taane 
asendatakse järgmisega:
„– hinnata mis tahes riski artiklis 2 
määratletud töötaja ja töötaja, kes 
tõenäoliselt võib olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, ohutusele või 
tervisele ning võimalikku mõju tema 
rasedusele või rinnaga toitmisele,”

Or. en

Selgitus

Reproduktiivtervisega seotud ohud puudutavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt 
arvesse võtta, kuna need on olulised juba enne rasestumist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 i (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 i. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Ilma et see piiraks direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist, 
teavitatakse vastava ettevõtte ja/või 
asutuse artiklis 2 määratletud töötajaid 
ja töötajaid, kes tõenäoliselt võivad olla 
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ühes artiklis 2 nimetatud olukordadest, 
ja/või nende esindajaid ning asjaomaseid 
sotsiaalpartnereid lõikes 1 nimetatud 
hindamise tulemustest ja kõikidest 
meetmetest, mida rakendatakse ohutuse 
ja tervise tagamiseks tööl.”

Or. en

Selgitus

Reproduktiivtervisega seotud ohud puudutavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt 
arvesse võtta, kuna need on olulised juba enne rasestumist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 j (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 j. Artikli 5 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Kui töötingimuste ja/või töötundide 
reguleerimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...], võtab 
tööandja vajalikud meetmed, et viia 
asjaomane töötaja üle teisele tööle.”

Or. en

Selgitus

Selgitus: lõigete praeguse sõnastuse kohaselt on tööandjal võimalik liiga kergesti 
põhjendada, et tal ei ole võimalik töökohta ümber kujundada või teist töökohta pakkuda. Selle 
väga vaba tõlgendust võimaldava tekstiosa väljajätmisel on tööandjal endiselt piisavalt 
mänguruumi põhjendamaks, et selliste alternatiivide pakkumine ei ole tehniliselt või 
objektiivselt võimalik. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 k (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 k. Artikli 5 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Kui teisele tööle üleviimine ei ole 
tehniliselt ja/või objektiivselt võimalik 
[...], antakse asjaomasele töötajale 
puhkust vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja/või tavadele kogu 
ajavahemikuks, mis on vajalik tema 
ohutuse või tervise kaitsmiseks.”

Or. en

Selgitus

Selgitus: lõigete praeguse sõnastuse kohaselt on tööandjal võimalik liiga kergesti 
põhjendada, et tal ei ole võimalik töökohta ümber kujundada või teist töökohta pakkuda. Selle 
väga vaba tõlgendust võimaldava tekstiosa väljajätmisel on tööandjal endiselt piisavalt 
mänguruumi põhjendamaks, et selliste alternatiivide pakkumine ei ole tehniliselt või 
objektiivselt võimalik. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 l (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 l. Artikli 7 lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) saada puhkust või pikendada 
rasedus- ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].”

Or. en

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 m (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 m. Lisatakse artikkel 7a:
"Artikkel 7a

Rasedaid töötajaid ei tohiks sundida 
ületunde tegema ajavahemikul, mis algab 
kolm kuud enne sünnitust ja lõpeb 12 
kuud pärast sünnitust.”

Or. en

Selgitus

See on turvalisusmeede rasedate töötajate ja emade kaitseks, et võimaldada neil veeta rohkem 
aega lapsega ja tema eest hoolitseda.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus 
vähemalt 18 nädala pikkusele 
katkestamatule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus 20 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele, koos võimalusega 
võtta täiendavalt kuni kaks nädalat 
puhkust enne ja/või pärast sünnitust. 

Or. en

Selgitus
Uuring töö, era- ja pereelu ühitamist käsitlevate sätete täiendamise võimalustega kaasneva 
kulu ja sellest saadava tulu kohta1 näitab, et 18 nädalat või kauem (20 nädalat) kestval 
rasedus- ja sünnituspuhkusel ei ole eelarvele märkimisväärset mõju. Paljudes liikmesriikides 
makstakse juba praegu töötajale rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal 80-100% tema keskmisest 
töötasust. Mitmes liikmesriigis kestab rasedus- ja sünnituspuhkus juba kauem kui 18 nädalat.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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Vastavalt WHO soovitusele A55/15 tuleks last esimese 24 elunädala jooksul toita ainult 
rinnapiimaga ning see on argument, mis räägib rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamise 
poolt.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võivad selle 
direktiiviga ette nähtud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kohustuslikku osa
pikendada maksimaalselt kaheksa 
nädalani pärast sünnitust ja/või 
maksimaalselt kuue nädalani enne 
sünnitust.

Or. en

Selgitus

Kui ei ole eeskirja, mis keelaks töötamise vahetult enne sünnitust, tekib oht, et rase naine 
satub varasemast palju suurema (temast endast või teistest lähtuva) surve alla töötada 
peaaegu kuni sünnituse tähtajani. Niisugune olukord võib nii ema kui ka tema sündimata 
lapse tervise suurde ohtu seada. Komisjoni üksikasjalikus selgituses direktiivi ettepaneku 
kohta (punkt 9) rõhutatakse, kui tähtis on, et rase naine võiks vabalt otsustada, kas kasutada 
osa rasedus- ja sünnituspuhkusest juba enne sünnitust. Naised vajavad kaitset, et nad võiksid 
seda valikuõigust vabalt ja ilma surveta kasutada. See sätestatakse sünnituseelse töötamise 
põhimõttelise keelamise teel, jättes naisele võimaluse soovi korral siiski edasi töötada. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötaja peab oma valitud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajast teatama hiljemalt 
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kaks kuud enne puhkuse alguskuupäeva. 

Or. en

Selgitus
Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajast teavitamise kohustuse lisamine võimaldab ettevõtetel oma 
tegevust kindlalt planeerida. Vastasel juhul võivad ettevõtted, eriti VKEd, sattuda olulistesse 
korralduslikesse raskustesse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Mitmikute sünni korral pikendatakse 
artikli 8 lõikes 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkust ühe kuu võrra iga lapse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Kahe või rohkema lapse sünd kujutab endast töötajale nii füüsiliselt kui moraalselt suurt 
jõupingutust.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse, puudega ema
ja mitmike sünni korral antakse täiendavat 
puhkust. Täiendava puhkuse kestus peaks 
olema proportsionaalne ning vastama ema 
ja lapse/laste erivajadustele. 
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Or. en

Selgitus

Arvestades puudega emade suuremaid probleeme ühiskonnas, on paljude puudega emade 
jaoks vajalik täiendav rasedus- ja sünnituspuhkus, et kohaneda uue olukorraga ja saavutada 
pereelu normaalne kulg.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli 
nädalat enne sünnitust, ei mõjuta rasedus-
ja sünnituspuhkuse kestust."

5. 5. Liikmesriigid tagavad, et 
haiguspuhkus, mida antakse rasedusest või 
sünnitusest tuleneva haiguse,
komplikatsioonide või tõendatud 
sünnitusjärgse depressiooni korral ning 
mis leiab aset vähemalt neli nädalat enne 
või pärast sünnitust, ei mõjuta rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada haigusjuhtumite korral kaitsemeetmete hulka ka 
sünnitusjärgse depressiooni spetsiifiline haiguspilt. See on haigus, mis tabab 10–15% naistest 
ja millel on märkimisväärne mõju töö- ja pereelule.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
füüsilisest isikust ettevõtjatele ja 
liikmesriigid teevad oma vastavates 
seadustes vajalikud kohandused, et tagada 
rasedus- ja sünnituspuhkuse osas võrdsed 
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tööalased õigused. 

Or. en

Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjaid ei tohiks kohelda erinevalt ega anda neile vähem õigusi kui 
palgatöötajatele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et sünnitusjärgset depressiooni 
käsitletaks tõsise haigusena ja toetavad 
teavituskampaaniaid, et levitada 
asjakohast teavet selle haiguse kohta ning 
võidelda eelarvamuste ja võimaliku 
häbimärgistamise vastu, mida see võib 
endiselt esile kutsuda.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada liikmesriikide teadlikkust vajadusest 
käsitleda sünnitusjärgset depressiooni haigusena, arvestades, et see tabab 10–15% naistest ja 
sellel on märkimisväärne mõju töö- ja pereelule.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
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raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

raseduse algusest kuni vähemalt nelja kuu 
möödumiseni sünnitusest, välja arvatud 
erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ning mis on lubatud riiklike 
õigusaktide ja/või tavade alusel ning 
võimaluse korral tingimusel, et pädev 
ametiasutus on andnud oma nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Vallandamise keelamine kuni neli kuud pärast sünnitust näib olevat soovitatav. Emad vajavad 
eriti kaitset vahetult pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, esimestel nädalatel pärast 
töölenaasmist. Sellel ajal kogevad nad esimest korda praktiliselt töö- ja pereelu ühitamise 
raskusi. Seetõttu soovitame, et ajavahemiku lõpp, mil vallandamine on keelatud, ei oleks 
kohustuslikult seotud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuga.  

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada rasedate ohutuse ja 
tervise kaitse, võttes arvesse ergonoomilisi 
tingimusi, tööaega (sealhulgas öötöö ja 
töö vahetamine) ja töökoormust, samuti 
suuremat kaitset eriliste nakkuslike ainete 
ja ioonkiirguse vastu. 

Or. en

Selgitus

Rasedate töötajate tervise ja ohutuse kaitse peaks olema üks käesoleva direktiivi peamisi 
eesmärke.

Muudatusettepanek 36



PA\790632ET.doc 23/29 PE428.236v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kaheteistkümne kuu jooksul pärast 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
kirjalikult esitama vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

Or. en

Selgitus

Tööandja peab nimetatud ajavahemiku jooksul vallandamist alati kirjalikult põhjendama, 
sõltumata sellest, kas töötaja on seda nõudnud või mitte. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 lõige 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal;

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal; 
ümberstruktureerimise või 
tootmisprotsessi põhjaliku 
ümberkorraldamisega seotud erandlikes 
olukordades tuleb naistöötajale alati 
tagada võimalus arutada tööandjaga 
nende muudatuste mõju tema tööalasele 
olukorrale ja kaudselt ka tema isiklikule 
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olukorrale;

Or. en

Selgitus

See punkt on oluline, sest kui ilmnevad erakorralised asjaolud (näiteks finantskriis), mis 
võivad kahjustada rasedus- ja sünnituspuhkusel viibiva naise olukorda ja mille tõttu ta võib 
oma õigused kaotada, võib tema seisund töökohal ohtu sattuda, kui ümberstruktureerimise 
tagajärgi ei arutata koos tööandjaga.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c a) artiklis 2 määratletud tähenduses 
töötajate kutsealase arengu võimaluste 
säilitamine hariduse kaudu, millega 
kaasneb pidev erialane ja täiendõpe, et 
kindlustada nende karjääriväljavaateid;”

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada, et emakssaamine ei kahjustaks naise karjääriväljavaateid. Tööandja 
peaks asjaomase töötajaga konsulteerides võtma vajalikud haridus- ja koolitusmeetmed, et 
kindlustada töötaja karjäärivõimaluste säilimine.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kasutamine ei tohi kahjustada töötaja 
pensioniõigusi, pensioni arvestamisel 
tuleb rasedus- ja sünnituspuhkust 
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käsitleda töötatud ajana ning rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kasutamise tõttu ei tohi 
töötaja pensioniõigusi vähendada.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et töötajatele rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal makstavad toetused ei kahjustaks 
nende pensioniõigusi. Liikmesriigid peaksid seda vältima ja võimaliku pensioniõiguste 
kaotuse kompenseerima. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitis 
on piisav, kui sellega on tagatud viimase 
kuupalgaga või keskmise kuupalgaga 
võrdne sissetulek. Kui rasedus- ja 
sünnituspuhkuse aja jooksul palka 
tõstetakse, peavad töötajale laienema kõik 
rahalised õigused. Rasedus- ja 
sünnituspuhkusel olevale naisele 
makstakse täit palka ja hüvitis peab 
puhkuse kohustusliku osa jooksul 
moodustama 100 % viimasest kuupalgast 
või keskmisest kuupalgast ja ei tohi 
asjaomase töötaja rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ülejäänud osa jooksul 
olla väiksem kui 85 % viimasest 
kuupalgast või keskmisest kuupalgast.
Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
keskmise kuupalga arvutamise aluseks 
oleva ajavahemiku.

Or. en

Selgitus
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Täispalga maksmine aitab tagada, et naise otsus lapsi saada ei vii tema majandusliku 
olukorra halvenemiseni. Paljudes liikmesriikides makstakse juba praegu töötajale rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal 80-100% tema keskmisest töötasust.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi. Sellise 
taotluse võib esitada ka rasedus- ja 
sünnituspuhkusele jäänud töötaja vanem, 
abikaasa või elukaaslane ja seda 
käsitletakse samal viisil.

Or. en

Selgitus

Vastutuse jagamiseks on tähtis, et ka töötaja vanemal, abikaasal või elukaaslasel oleks pärast 
töötaja rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist võimalus taotleda neid tööaja ja -korralduse 
kohandamise meetmeid.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tööandja võtab arvesse töötaja 
taotluse täistööajaga töötamiselt osalise 
tööajaga töötamisele ülemineku kohta 
esimese 12 kuu jooksul pärast lapse sündi.
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Or. en

Selgitus

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele tuleks imikuid esimese kuue elukuu 
jooksul toita üksnes rinnapiimaga, et nende kasvamine oleks optimaalne ning areng ja tervis 
võimalikult heal tasemel. Pärast seda peaksid lapsed saama lisaks sobivaid ja ohutuid 
toiduaineid, et rahuldada nende kasvavat vajadust toidu järele. Samal ajal jätkatakse nende 
rinnaga toitmist teise eluaastani või kauem. Käesolev artikkel lisati selleks, et naistel oleks 
võimalik pärast kuuekuulist rasedus- ja sünnituspuhkust rinnaga toitmist jätkata.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et ühendused, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega on 
õigustatud huvi tagada käesoleva 
direktiivi sätete järgimine, võivad kaebuse 
esitaja nõusolekul esineda tema nimel või 
toetuseks kohtu- ja/või haldusmenetluses, 
mis on ette nähtud käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmiseks. 

Or. en

Selgitus
Kui muudatusettepanek heaks kiidetakse, kohandatakse lõiget 5 järgmiselt: „Punkte 1–4 
kohaldatakse ka kohtumenetluste suhtes, mida on alustatud artikli 12 alusel.".

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12d. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 

12d. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 
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direktiiviga 2006/54/EÜ) artikli 20 alusel 
määratud asutus(ed), kelle ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõigi isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, on 
pädev(ad) ka küsimustes, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kui 
need on peamiselt seotud võrdse 
kohtlemise ning mitte töötaja tervise ja 
ohutusega."

direktiiviga 2006/54/EÜ) artikli 20 alusel 
määratud asutus(ed), kelle ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõigi isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, on 
pädev(ad) ka küsimustes, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kui 
need on peamiselt seotud võrdse 
kohtlemise ning mitte ainult töötaja tervise 
ja ohutusega.“

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
ennetavaid meetmeid rasedate töötajate ja 
hiljuti sünnitanud töötajate kaitse ja 
ohutuse tagamiseks töökohal.

Or. en

Selgitus

Töökoha stress võib mõjutada rasedate töötajate ja vastsündinud laste emade psüühikat ja 
seega ka loodet või vastsündinut.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa tasandi sotsiaalpartneritel 
palutakse arutada lapsehoolduspuhkuse 
raamkokkulepet, et kaasata mõlemad 
lapsevanemad era- ja tööelu paremasse 
tasakaalustamisse.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 92/85/EÜE muutmise ettepanekus ei täpsustata meetmeid, mis on vajalikud, et 
tagada rasedus- ja sünnituspuhkuse tõhus kasutamine ning määratleda selge üleminek 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemise ning tööturule naasmise vahel, nagu 
lapsehoiuteenused, isapuhkus ja lapsehoolduspuhkus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriikidel soovitatakse võtta
sellest direktiivist tulenevad eeskirjad üle 
kollektiivlepingutesse ja üksiktöötajatega 
sõlmitavatesse töölepingutesse. 

Or. en

Selgitus

Sageli ei kasuta naistöötajad oma õigusi, kuna nad ei tea, et seadus neid kaitseb. Kui 
töölepingutes nendele õigustele viidatakse, saab selgemaks, milline õigusakt konkreetses 
olukorras kehtib.


