
PA\790632LT.doc PE428.236v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2008/0193(COD)

9.10.2009

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad 
būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo
(COM(2008)0637 – C7-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Nuomonės referentė: Rovana Plumb

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 
50 straipsnis



PE428.236v01-00 2/29 PA\790632LT.doc

LT

PA_Legam



PA\790632LT.doc 3/29 PE428.236v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas grindžiamas EB sutarties 137 straipsnio 2 dalimi ir 141 straipsnio 3 dalimi. Nors 
Direktyva 92/85/EEB pagrįsta EB sutarties 118a straipsniu (dabar 137 straipsnis) ir yra atskira 
direktyva pagal Sveikatos ir saugos direktyvos (Direktyvos 89/391/EEB) programą, EB 
sutarties 141 straipsnis buvo įtrauktas į šio pasiūlymo teisinį pagrindą.

Šis pasiūlymas pateikiamas atsižvelgiant į poreikį nustatyti aiškias suderinimo priemones, 
kurių taikymo galutinis tikslas – padidinti moterų skaičių darbo rinkoje, sumažinti segregaciją 
ir panaikinti moterų ir vyrų atlyginimo skirtumus gerinant su motinystės atostogomis 
susijusias galimybes. Siekiant išspręsti senėjančios visuomenės problemą, tačiau taip pat 
didinti konkurencingumą pasaulio mastu Europos Sąjungai reikia, kad darbo rinkoje 
dalyvautų daugiau moterų.

Šiuo metu gimdymo poveikis moterų dalyvavimui darbo rinkoje yra labai pastebimas, 
2007 m. buvo užfiksuotas 26 proc. skirtumas tarp moterų, kurios gimdė vaikus, ir vyrų. To 
priežastys yra įvairios, tačiau jos gali būti pašalintos peržiūrėjus taisykles, susijusias su 
motinystės atostogomis, jų trukme, pašalpa bei motinystės atostogų išėjusių arba po jų 
sugrįžtančių moterų teisėmis ir prievolėmis, kurios neatsiejamos nuo lygių galimybių principo 
taikymo bei vienodo požiūrio į moteris ir vyrus pagal 141 straipsnio 3 dalį.

Atsakomybės pasidalijimas

Atsakomybės pasidalijimas tarp tėvų gimus vaikui teikia papildomos naudos psichologinei ir 
fizinei vaiko gerovei. Atsižvelgiant į tai reikia atskiros direktyvos, nes dabartinė direktyva 
neapima nuostatų, susijusių su tėvystės atostogomis, bet dėmesys sutelkiamas į nėščių arba 
maitinančių krūtimi moterų sveikatą ir saugą. 

Nėščių darbuotojų teisės užimtumo srityje
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra įsitikinęs, kad pasiūlymas dėl Direktyvos 
92/85/EEB pakeitimo padės ginti nėščiųjų teises užimtumo srityje. 

Vis dėlto esame įsitikinę, kad be šių Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pateikiamų 
pakeitimų ir papildomų priemonių, kurias Europos lygmeniu priėmė socialiniai partneriai, 
pakeistas tekstas negalės visapusiškai padėti suderinti profesinį, asmeninį ir šeiminį 
gyvenimą, nei padėti moterims vėl integruotis į darbo rinką.

Minimalios motinystės atostogų trukmės pratęsimas ir galimybė dirbti ne visą darbo 
dieną
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas mano, kad motinystės atostogų trukmės pratęsimo 
galimybė nuo 14 iki 20 savaičių ir paskatų numatymas yra aiškios moterų galimybių suderinti 
nėštumą su likimu darbo rinkoje priemonės. Pratęsimas leis motinoms turėti tinkamą grįžimo 
į darbą po nėštumo laikotarpį ir išlaikyti ryšį su vaikais. 
Be to, kai kurių valstybių narių būgštavimai dėl šio pratęsimo finansavimo išlaidų yra 
nepagrįsti, nes, remiantis ECORYS tyrimu, pratęsimas 18 savaičių ar netgi daugiau turės 
nedidelį poveikį ekonomikai, bet užtikrins geresnes nėščių darbuotojų sveikatos sąlygas.
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Darbdaviai turi atsižvelgti į darbuotojų prašymus pereiti nuo darbo visą darbo dieną prie 
darbo ne visą darbo dieną per pirmus 12 mėnesių po gimdymo. Tokia nuostata atitiktų PSO 
pranešimo A55/15 rekomendacijas.

Karjeros galimybių apsauga
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas remia Direktyvos 92/85/EEB pakeitimus, numatytus  
1 straipsnio 3 dalies b punkte, pagal kuriuos darbuotojos po gimdymo turi teisę grįžti į savo 
darbą arba į lygiavertes pareigas ne mažiau palankiomis sąlygomis ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos būtų turėjusios teisę, kol nedirbo.

Ši nuostata yra glaudžiai susijusi su užimtumo garantijomis ir svarbus žingsnis siekiant 
panaikinti diskriminaciją dėl nėštumo.

Savarankiškai dirbančių moterų teisės
Nors svarstomame pasiūlyme dėl direktyvos numatyta tik pagal darbo sutartį dirbančių 
moterų apsauga siekiant kovoti su diskriminacija ir užtikrinti lygias galimybes, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad savarankiškai dirbančios moterys turėtų galimybę naudotis 
tokiomis pačiomis teisėmis, kokios numatytos šioje direktyvoje. Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetas atsižvelgdamas į tai pakeitė Komisijos pasiūlymą.

Socialinių partnerių vaidmuo
1995 m. gruodžio 14 d. Europos lygmens socialiniai partneriai (Business Europe (UNICE), 
CEEP ir ETUC) sudarė susitarimą dėl tėvystės atostogų, kuris įgyvendintas 1996 m. birželio 
3 d. Tarybos direktyva 96/34/EB. Šioje direktyvoje numatyti minimalūs reikalavimai, susiję 
su tėvystės atostogomis, kurios yra svarbi priemonė derinant profesinį ir šeiminį gyvenimą bei 
skatinant lygias galimybes ir vienodų sąlygų taikymą vyrams ir moterims.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 1996 m. birželio 3 d. Tarybos 
direktyvoje 96/34/EB dėl Bendrojo 
susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto 
tarp UNICE, CEEP ir ETUC1, nustatyti 
minimalūs reikalavimai, siekiant sudaryti 
dirbantiems tėvams palankesnes sąlygas 
suderinti profesines ir tėvų pareigas.
___________________
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1 OL L 145, 1996 6 19, p. 4.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos direktyva 96/34/EB yra bendrasis susitarimas dėl tėvystės atostogų, sudarytas tarp 
Business Europe (UNICE), CEEP ir ETUC ir yra svarbus pasiūlymo dėl Direktyvos 
92/85/EEB pakeitimo papildymas, nes joje nustatyti minimalūs reikalavimai siekiant sudaryti 
dirbantiems tėvams palankesnes sąlygas suderinti profesines ir tėvų pareigas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 2002 m. valstybių narių Barselonos 
aukščiausiojo lygio susitikime sudarytas 
susitarimas siekiant moterų ir vyrų 
lygybės (vienodas atlyginimas, tėvystės 
atostogos, prieiga prie darbo vietų, kur 
galima naudotis vienodomis teisėmis), yra 
geresnių sąlygų atsižvelgiant į asmeninio 
ir profesinio gyvenimo suderinimą 
pagrindas ir užtikrina jų ekonominę 
nepriklausomybę.

Or. en

Pagrindimas

Barselonos tikslai yra ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis ir jais siekiama 
padėti jaunus tėvus, ypač moteris, integruoti į darbo rinką ir suderinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą. Prieiga prie geresnių vaiko priežiūros paslaugų (sąlygos, kaina ir tėvams labai 
svarbios tinkamos darbo valandos) yra moterų galimybės veikti darbo rinkoje pagrindas. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Komisijos 2006 m. liepos 4 d. 
komunikate „ES vaiko teisių strategijos 
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kūrimas“ nurodoma, kad vaiko teisės 
turėtų būti ES prioritetas, ir reikalaujama, 
kad valstybės narės laikytųsi Jungtinių 
Tautų konvencijos dėl vaiko teisių ir 
papildomų jos protokolų bei siektų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Komunikate vaiko teisės laikomos ES prioritetu ir reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi 
Jungtinių Tautų konvencijos dėl vaiko teisių ir papildomų jos protokolų bei siektų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Šia direktyva siekiama suteikti visiems vaikams galimybę būti
maitinamiems motinos pienu ir būti deramai prižiūrėtiems pagal jų vystymosi poreikius bei 
pasinaudoti deramomis kokybiškomis priežiūros paslaugomis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Pasaulio sveikatos organizacijos ir 
UNICEF rekomendacijose, paskelbtose 
visuotinėje kūdikių ir mažų vaikų 
maitinimo strategijoje, pasisakoma už 
ankstyvą maitinimą krūtimi, išimtinį 
maitinimą krūtimi pirmaisiais 6 mėnesiais 
ir manoma, kad toks maitinimas turėtų 
būti tęsiamas, kol vaikui sueis mažiausiai 
2 metai. 

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimuose nustatyta, kad vaikų (0 – 12 mėn.) maitinimas 
krūtimi turi ilgalaikį teigiamą poveikį jų sveikatai ir atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią 
chroniškoms ligoms. Be to, motinos, kurios vaikus maitino krūtimi metus ar ilgiau, yra labiau 
apsaugotos nuo krūties vėžio (35 proc. mažesnis susirgimas lyginant su kitomis moterimis).

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Nuostatos dėl motinystės atostogų 
pagal šią direktyvą neturėtų prieštarauti 
valstybių narių numatytoms taisyklėms 
dėl vaiko priežiūros atostogų ir jokiu būdu 
neketinama apeiti minėtųjų modelių.
Motinystės atostogos ir vaiko priežiūros 
atostogos papildo vienos kitas ir jas 
derinant galima geriau suderinti profesinį 
ir šeimos gyvenimą. 

Or. en

Pagrindimas

Komisija aiškinamojoje dalyje dirbtinai atskiria motinystės atostogas ir vaiko priežiūras 
atostogas. Abu modeliai papildo vienas kitą ir juos derinant galima geriau suderinti profesinį 
ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 11 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytos lygiavertės pareigos turėtų būti 
apibrėžiamos kaip pareigos, iš esmės 
atitinkančios ankstesnes pareigas ir 
mokamo atlyginimo, ir atliktinų užduočių 
aspektais.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Todėl moterys turėtų būti apsaugotos 
nuo diskriminacijos dėl nėštumo arba 

(13) Todėl moterys turėtų būti apsaugotos 
nuo diskriminacijos dėl nėštumo arba 
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motinystės atostogų ir galėtų pasinaudoti 
tinkamomis teisinės apsaugos 
priemonėmis.

motinystės atostogų ir galėtų pasinaudoti 
tinkamomis teisinės apsaugos 
priemonėmis, siekiant užtikrinti jų teises į 
deramas darbo sąlygas ir galimybę geriau 
derinti šeimos ir profesinį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Komisijos žaliojoje knygoje 
„Demografiniai pokyčiai skatina naują 
kartų vienybę“ paminėta, kad valstybėse 
narėse gimstamumo lygis žemas ir 
nepakankamas kartų kaitai užtikrinti.
Reikalingos su sąlygomis darbo vietoje 
susijusios priemonės, skirtos 
darbuotojams prieš nėštumą, nėštumo 
metu ir po jo.

Or. en

Pagrindimas

Pradedant 2000 m. pastebėtas pokytis, susijęs su užimtumo ir gimstamumo rodiklių balansu, 
nes valstybės narės, kuriose užimtumo lygis aukštas, yra valstybės, kuriose aukštas 
gimstamumo lygis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės pagal nacionalinės 
teisės sistemas turėtų pradėti taikyti 
priemones, reikalingas užtikrinti, kad 
pažeidus šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus darbuotojai padaryta žala 
valstybės narės nuožiūra būtų 
kompensuojama arba atlyginama iš tiesų 
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ir veiksmingai, ir tai atliekant siekiama 
atgrasomojo poveikio ir deramai 
atsižvelgiama į patirtą žalą. 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Diskriminacijos aukos turėtų turėti 
tinkamų teisinės apsaugos priemonių. 
Siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms, organizacijoms 
arba kitiems juridiniams asmenims turėtų 
būti suteikta teisė nukentėjusiojo vardu 
arba jį remiant dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, jei to reikia valstybių narių 
nuožiūra, nepažeidžiant nacionalinių 
darbo tvarkos taisyklių, 
reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą 
teismuose.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Valstybės narės turėtų skatinti 
socialinių partnerių dialogą ir dialogą su 
NVO, siekiant informacijos apie 
skirtingas diskriminacijos formas ir kovoti 
su jomis.

Or. en

Pakeitimas 12



PE428.236v01-00 10/29 PA\790632LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 1 straipsnyje įrašomas šis punktas:
„1a. Pagal šią direktyvą taip pat siekiama 
pagerinti nėščių ir neseniai pagimdžiusių 
darbuotojų, likusių darbo rinkoje ar į ją 
grįžtančių, darbo sąlygas ir užtikrinti 
galimybes geriau derinti šeimos, privatų ir 
profesinį gyvenimą.“

Or. en

Pagrindimas

Įrašius papildomą pastraipą siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį ir atsiranda galimybė 
įtraukti tokias temas, kaip antai lankstus darbo laiko organizavimas, tėvystės atostogos ir 
pan.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 2 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:
„(a) „nėščia darbuotoja“ – tai nėščia 
darbuotoja, įskaitant namų darbininkes, 
kuri praneša apie savo padėtį savo 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės 
aktus ir (arba) praktiką;“

Or. en

Pagrindimas

Į pagrindų direktyvą dėl sveikatos ir saugos neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau 
šie asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į nuostatas dėl motinystės apsaugos. 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip:
„(b) „neseniai pagimdžiusi darbuotoja“ 
– tai neseniai pagimdžiusi darbuotoja, 
įskaitant namų darbininkes, kaip 
apibrėžta nacionalinės teisės aktais ir 
(arba) nacionaline praktika, kuri 
praneša apie savo padėtį savo 
darbdaviui pagal šiuos teisės aktus ir 
(arba) praktiką;“

Or. en

Pagrindimas

Į pagrindų direktyvą dėl sveikatos ir saugos neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau 
šie asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į nuostatas dėl motinystės apsaugos. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnio c punktas pakeičiamas 
taip:
„(c) „maitinanti krūtimi darbuotoja“ –
tai krūtimi maitinanti darbuotoja, 
įskaitant namų darbininkes, kaip 
apibrėžta nacionalinės teisės aktais ir 
(arba) nacionaline praktika, kuri 
praneša apie savo padėtį savo 
darbdaviui pagal šiuos teisės aktus ir 
(arba) praktiką.“

Or. en
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Pagrindimas

Į pagrindų direktyvą dėl sveikatos ir saugos neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau 
šie asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į nuostatas dėl motinystės apsaugos. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1d punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d. Į 3 straipsnio 1 dalį įrašoma ši 
pastraipa:
„2a. Siekiant pakeisti 1 pastraipoje 
minimas rekomendacijas, jos reguliariai 
vertinamos bent kartą kas penkerius 
metus, pradedant nuo 2012 m.“

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas: rekomendacijas būtina atnaujinti atsižvelgiant į naujausius įvykius ir 
naujausias žinias.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 e punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e. 4 straipsnio antraštinė dalis 
pakeičiama taip:
„Įvertinimas, informacija ir 
konsultacija“

Or. en

Pagrindimas

Su reprodukcija susijusią riziką gali patirti ir vyrai, ir moterys, taigi į šią riziką reikėtų 
atsižvelgti geriau, kadangi ji aktuali ir prieš pastojant.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 f punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1f. 4 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„-1. Darbdavys į rizikos vertinimą, 
atliekamą pagal Direktyvą 89/391/EEB, 
įtraukia rizikos darbuotojų (vyrų ir 
moterų) seksualinei sveikatai įvertinimą.“

Or. en

Pagrindimas

Su reprodukcija susijusią riziką gali patirti ir vyrai, ir moterys, taigi į šią riziką reikėtų 
atsižvelgti geriau, kadangi ji aktuali ir prieš pastojant.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 g punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1g. 4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:
„1. Kalbant apie visų veiklos rūšių, 
galinčių kelti konkrečią veiksnių, 
procesų arba darbo sąlygų, kurių 
neišbaigtas sąrašas pateikiamas I priede, 
poveikio riziką, darbdavys, tiesiogiai 
arba taikydamas Direktyvos 89/391/EEB 
7 straipsnyje nurodytas apsaugos ir 
prevencijos priemones, įvertina tokio 
poveikio 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms ir darbuotojoms, kurios 
gali būti patekusios į vieną iš 2 straipsnyje 
nurodytų padėčių, pobūdį, mastą ir 
trukmę įmonėje arba įstaigoje tam, 
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kad:“

Or. en

Pagrindimas

Su reprodukcija susijusią riziką gali patirti ir vyrai, ir moterys, taigi į šią riziką reikėtų 
atsižvelgti geriau, kadangi ji aktuali ir prieš pastojant.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 h punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1h. 4 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 
pakeičiama taip:
„– įvertintų 2 straipsnyje nurodytų 
darbuotojų ir darbuotojų, kurios gali būti 
patekusios į vieną iš 2 straipsnyje 
nurodytų padėčių, saugai ir sveikatai 
keliamą riziką ir bet kokį galimą poveikį 
nėštumui ar maitinimui krūtimi,“

Or. en

Pagrindimas

Su reprodukcija susijusią riziką gali patirti ir vyrai, ir moterys, taigi į šią riziką reikėtų 
atsižvelgti geriau, kadangi ji aktuali ir prieš pastojant.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 i punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1i. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Nepažeidžiant Direktyvos 
89/391/EEB 10 straipsnio, 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos ir galinčios 
atsidurti vienoje iš 2 straipsnyje 
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nurodytų situacijų įmonės ir (arba) 
įstaigos darbuotojos ir (arba) jų atstovai 
bei atitinkami socialiniai partneriai yra 
informuojami apie šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto įvertinimo rezultatus ir apie 
visas darbo saugos ir sveikatos apsaugos 
priemones, kurių bus imtasi.“

Or. en

Pagrindimas

Su reprodukcija susijusią riziką gali patirti ir vyrai, ir moterys, taigi į šią riziką reikėtų 
atsižvelgti geriau, kadangi ji aktuali ir prieš pastojant.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 j punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1j. 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Jei jos darbo sąlygų ir (arba) darbo 
laiko neįmanoma pakeisti dėl techninių 
ir (arba) objektyvių priežasčių [...], 
darbdavys imasi priemonių, kad minima 
darbuotoja būtų perkelta į kitą darbą.“

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas: pagal dabartinį keliose pastraipose išdėstytą tekstą darbdaviams suteikiama 
per plati galimybė argumentuoti, kad jie negali pertvarkyti darbo vietos arba pasiūlyti 
alternatyvios darbo vietos. Išbraukus gan atviro pobūdžio teksto dalį, darbdaviui paliekama 
pakankamai laisvės argumentuoti, kad pasiūlyti minėtųjų alternatyvų neįmanoma dėl 
techninių ar objektyvių priežasčių. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 k punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1k. 5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei perkelti darbuotojos į kitą darbą 
neįmanoma dėl techninių ir (arba) 
objektyvių priežasčių [...], minimai 
darbuotojai yra suteikiamos atostogos 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
nacionalinę praktiką visam laikotarpiui, 
kurio reikia jos saugai garantuoti ir 
sveikatai apsaugoti.“

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas: pagal dabartinį keliose pastraipose išdėstytą tekstą darbdaviams suteikiama 
per plati galimybė argumentuoti, kad jie negali pertvarkyti darbo vietos arba pasiūlyti 
alternatyvios darbo vietos. Išbraukus gan atviro pobūdžio teksto dalį, darbdaviui paliekama 
pakankamai laisvės argumentuoti, kad pasiūlyti minėtųjų alternatyvų neįmanoma dėl 
techninių ar objektyvių priežasčių. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 l punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1l. 7 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
„(b) galimybė atleisti nuo darbo arba 
motinystės atostogų prailginimas, jei 
toks perkėlimas neįmanomas dėl 
techninių ir (arba) objektyvių priežasčių 
[...].“

Or. en

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 m punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1m. Įterpiamas 7a straipsnis:
„7a straipsnis

Nėščios darbuotojos neturėtų būti 
verčiamos dirbti viršvalandžius likus 3 
mėnesiams iki gimdymo ir 12 mėnesių po 
gimdymo.“ 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime numatyta nėščių darbuotojų ir motinų apsaugos priemonė, kurią taikant jos 
galės daugiau laiko parleisti su savo vaikais ir jais rūpintis. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 18 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo. 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
20 savaičių motinystės atostogas ir 
galimybę savo noru paimti ne daugiau 
kaip dvi savaites papildomų atostogų prieš 
gimdymą ir (arba) po jo.

Or. en

Pagrindimas
The study on the costs and benefits of options to improve provisions for the reconciliation of 
work, private and family life1 shows that a maternity leave of 18 weeks or longer (20) will 
have an estimated low impact over the budget. Many Member States already provide for 
payment of between 80% and 100% of average earnings during maternity leave. Several 
Member States already provide for a maternity leave longer than 18 weeks.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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According to WHO Recommendation A55/15, a young child should be exclusively breastfed 
during the first 24 weeks of its life and this is an argument for the increase of the maternity 
leave period.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
motinystės atostogos po gimdymo. 
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos galėtų laisvai pasirinkti 
neprivalomos motinystės atostogų dalies 
laikotarpį prieš gimdymą arba po jo.

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
motinystės atostogos po gimdymo. 
Valstybės narės pagal šios direktyvos 
nuostatas gali prailginti privalomą
motinystės atostogų dalį daugiausia 
8 savaitėmis po gimdymo ir (arba) 
daugiausia 6 savaitėmis prieš gimdymą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbuotoja turi nurodyti pasirinktą 
motinystės atostogų laikotarpį ne vėliau 
kaip prieš du mėnesius iki jų pradžios. 
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Or. en

Pagrindimas
Numačius reikalavimą pranešti apie motinystės atostogų laikotarpį įmonėms suteikiama 
galimybė užtikrintai planuoti savo veiklą. Kitu atveju įmonės, visų pirma MVĮ, susidurtų su 
didelėmis organizacinėmis problemomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Gimus keletui kūdikių 8 straipsnio 1 
dalyje nurodyta motinystės atostogų 
trukmė pratęsiama vienu mėnesiu už 
kiekvieną vaiką.

Or. en

Pagrindimas

Du ar daugiau vaikų tuo pačiu metu reikalauja daug darbuotojos pastangų (fizinių ir 
moralinių).

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar 
daugiau vaikų gimdymo atvejais būtų 
suteikiamos papildomos atostogos. 
Papildomų atostogų trukmė turi būti 
proporcinga ir atitikti specialius motinos ir 
vaiko (vaikų) poreikius. 

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų gimdymo, 
neįgalių motinų arba dvynių ar daugiau 
vaikų gimdymo atvejais būtų suteikiamos 
papildomos atostogos. Papildomų atostogų 
trukmė turi būti proporcinga ir atitikti 
specialius motinos ir vaiko (vaikų) 
poreikius. 
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad neįgalios motinos susiduria su daugiau problemų visuomenėje, joms 
daugeliu atveju reikalingos papildomos motinystės atostogos, kad jos galėtų apsiprasti su 
nauja padėtimi ir užsitikrinti normalų šeimos gyvenimo ritmą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba 
daugiau iki gimdymo, motinystės atostogų 
laikotarpis nėra sutrumpinamas.

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligų, komplikacijų arba 
pripažintos pogimdyvinės depresijos, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba 
daugiau iki gimdymo arba po jo, 
motinystės atostogų laikotarpis nėra 
sutrumpinamas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad apsauga, teikiama susirgus, taip pat būtų taikoma ir 
specifiniais depresijos po gimdymo atvejais. Nuo šios depresijos kenčia 10  – 15 proc. moterų 
ir ji turi didelį poveikį profesiniam ir šeimos gyvenimui.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva taip pat taikoma 
savarankiškai dirbančioms darbuotojoms, 
o valstybės narės turi padaryti reikiamus 
savo teisės aktų pakeitimus, kad būtų 
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išsaugotos vienodos teisės į darbą, 
susijusios su motinystės atostogomis. 

Or. en

Pagrindimas

Savarankiškai dirbančioms darbuotojoms neturėtų būti taikomos skirtingos sąlygos – jų teisės 
neturėtų būti kitokios, negu pagal sutartį dirbančių darbuotojų teisės.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
pogimdyminė depresija būtų pripažinta 
rimta liga, ir remia informavimo 
kampanijas, kuriomis siekiama skleisti 
teisingą informaciją apie šią depresiją, 
kovoti su prietarais ir paniekos grėsme, 
kuri vis dar gali atsirasti susirgus šia liga.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų didinamas supratimas, kad 
pogimdyminę depresiją reikia oficialiai pripažinti liga, nes nuo jos kenčia 10–15 proc. moterų 
ir ji turi didelį poveikį profesiniam ir šeimos gyvenimui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
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nuo jų nėštumo pradžios iki 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytų motinystės atostogų 
pabaigos, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius išskirtinius atvejus, leidžiamus 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą;

nuo jų nėštumo pradžios iki laiko, kai po 
gimdymo praeina ne mažiau kaip keturi 
mėnesiai, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius išskirtinius atvejus, leidžiamus 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą

Or. en

Pagrindimas

Draudimas atleisti iš darbo, jei po gimdymo dar nepraėjo keturi mėnesiai, atrodo tinkamas. 
Motinoms, grįžusioms po motinystės atostogų, pirmosiomis darbo savaitėmis ypač reikalinga 
apsauga. Šiuo laikotarpiu, derindamos profesinį ir šeimos gyvenimą, jos pirmą kartą 
praktiškai susiduria su sunkumais. Todėl patariama, kad laikas, kai baigia galioti atleidimo iš 
darbo draudimas, nebūtų privalomai siejamas su motinystės atostogų pabaiga.  

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių nėščių darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti, visų pirma pritaikyti 
ergonomines patalpas, darbo laiką 
(nakties darbas ir darbo vietos pakeitimas) 
ir darbo intensyvumą bei sustiprinti 
apsaugą nuo tam tikrų infekcijų ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės. 

Or. en

Pagrindimas

Apsaugoti nėščių darbuotojų sveikatą ir saugą turi būti pagrindinis šios direktyvos tikslas.

Pakeitimas 36
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei 
darbuotoja atleidžiama iš darbo per šešis 
mėnesius po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, jos prašymu
darbdavys turi raštu išdėstyti pagrįstas jos 
atleidimo priežastis;

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei 
darbuotoja atleidžiama iš darbo per dvylika 
mėnesių po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, darbdavys turi raštu 
išdėstyti pagrįstas jos atleidimo priežastis;

Or. en

Pagrindimas

Darbdavys minėtuoju laikotarpiu turi visada raštu išdėstyti pagrįstas atleidimo priežastis, 
neatsižvelgiant į tai, darbuotoja to prašė ar ne. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 
būtų turėjusios teisę, kol nedirbo;

c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 
būtų turėjusios teisę, kol nedirbo; 
išimtiniais gamybos proceso 
restruktūrizavimo ar esminės 
reorganizacijos atvejais reikia visuomet 
užtikrinti darbuotojai galimybę aptarti su 
darbdaviu šių pokyčių padarinius jos 
profesinei ir, netiesiogiai, asmeninei 
padėčiai;

Or. en
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Pagrindimas

Šis punktas yra svarbus, nes, susidarius ypatingoms aplinkybėms (pvz., finansinė krizė), 
kurios gali pakenkti motinystės atostogose esančios moters padėčiai ir dėl kurių ji gali 
prarasti savo teises, jos profesinė padėtis gali pablogėti, jei ji neapsvarstys su darbdaviu 
restruktūrizavimo padarinių.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ca) 2 straipsnyje numatytų karjeros 
vystymo galimybių, panaudojant švietimo 
ir tolesnio profesinio bei papildomo 
mokymo priemones siekiant užtikrinti jų 
karjeros perspektyvą, darbuotojoms 
išlaikymas;“

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad tai, jog moterys yra motinos, neturės neigiamo poveikio jų karjeros 
galimybėms. Pasitaręs su darbuotoja darbdavys turėtų imtis reikiamų veiksmų švietimo ir 
mokymo srityse, kad darbuotojos neprarastų karjeros perspektyvų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) naudojantis motinystės atostogomis 
neturėtų būti pakenkta darbuotojos 
teisėms gauti pensiją, pensijos reikmėms 
motinystės atostogos turi būti 
skaičiuojamos kaip darbo laikotarpis ir 
neturėtų būti sumažintos darbuotojų, 
pasinaudojusių motinystės atostogomis, 
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teisės gauti pensiją.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad dėl to, jog darbuotoja per motinystės atostogas gauna pašalpas, nebūtų 
pakenkta jos teisėms gauti pensiją. Valstybės narės turėtų neleisti, kad taip atsitiktų, ir 
kompensuoti galimą teisių gauti pensiją praradimą. 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
laikoma atitinkama, jei atitinka pajamas, 
lygias paskutiniam mėnesio atlyginimui 
arba vidutiniam mėnesio atlyginimui, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimalų dydį. Toks 
maksimalus dydis negali būti mažesnis už 
pašalpą, kurią 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos gautų nutraukusios savo 
darbo veiklą dėl sveikatos būklės.
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpį, 
pagal kurį skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.

3. 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa yra
atitinkama, jei atitinka pajamas, lygias 
paskutiniam mėnesio atlyginimui arba 
vidutiniam mėnesio atlyginimui. Jei 
atlyginimas padidintas per motinystės 
atostogas, darbuotoja turi turėti galimybę 
pasinaudoti visomis finansinėmis 
teisėmis. Motinystės atostogų metu 
moterims turi būti mokamas visas 
atlyginimas, o pašalpa turi būti 100 proc. 
paskutinio mėnesio atlyginimo ar 
vidutinio mėnesio atlyginimo dydžio per 
privalomas atostogas ir ne mažesnė nei 
85 proc. darbuotojos paskutinio mėnesio 
atlyginimo arba vidutinio mėnesio 
atlyginimo per likusį atostogų laikotarpį.
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpį, 
pagal kurį skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.

Or. en

Pagrindimas

Per motinystės atostogas mokant mėnesio atlyginimo dydžio pašalpą, užtikrinama, kad 
moteris, nuspręsianti turėti vaikų, nepatirs finansinių nuostolių. Daugelis valstybių narių jau 
užtikrino vidutiniškai 80 – 100 proc. atlyginimo dydžio išmokas per motinystės atostogas.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto d papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų 
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų svarstyti tokius 
prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius.

5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų 
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų svarstyti tokius 
prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius. Tokius prašymus 
taip pat gali pateikti vaiko tėvas, 
darbuotojos, kuriai suteiktos motinystės 
atostogos, sutuoktinis ar partneris ir šie 
prašymai turi būti svarstomi tomis 
pačiomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Dalijantis atsakomybe svarbu, kad pasibaigus darbuotojos motinystės atostogoms tėvas, 
sutuoktinis arba partneris (partnerė) turėtų galimybę pateikti prašymą pritaikyti darbo 
valandas ir darbo dienos trukmę.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto d papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Darbdaviai svarsto darbuotojų 
prašymus per pirmuosius 12 mėnesių po 
gimdymo darbą visą darbo dieną pakeisti 
darbu ne visą darbo dieną.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacija A55/15 tam, kad kūdikiai gerai 
augtų ir vystytųsi bei jų sveikata būtų kuo geriausia, iki šešių mėnesių turėtų būti maitinami 
tik motinos pienu. Po to kūdikiai, siekiant patenkinti jų kintančius mitybos poreikius, turėtų 
gauti deramą ir saugų papildomą maistą, o maitinimas motinos pienu tęsiamas iki dviejų 
metų ir toliau. Ši dalis pridedama siekiant užtikrinti moterų galimybę maitinti krūtimi ir 
praėjus šešiems motinystės atostogų mėnesiams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie pagal jų 
nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus 
yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis, nukentėjusiojo vardu arba jį 
remdami, gavę jo sutikimą, gali dalyvauti 
visose teisminėse ir (arba) 
administracinėse procedūrose šioje 
direktyvoje numatytiems įsipareigojimams 
įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas
Jei priimamas šis pakeitimas, 5 dalis atitinkamai pakeičiama taip: „1–4a dalys taip pat 
taikomos pagal 12 straipsnį pradėtiems teisminiams procesams.“

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2002/73/EB, išdėstytos nauja 

12d. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2002/73/EB, išdėstytos nauja 
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redakcija Direktyvoje 2006/54/EB, 
20 straipsnį įstaiga arba įstaigos, 
atsakingos už vienodo požiūrio į visus 
asmenis, nediskriminuojant lyties atžvilgiu, 
skatinimą, analizę, stebėjimą ir didinimą, 
taip pat būtų atsakingos už šioje 
direktyvoje numatytus klausimus, kurie 
labiausiai susiję su vienodu požiūriu, o ne 
su darbuotojo sveikata ir sauga.

redakcija Direktyvoje 2006/54/EB, 
20 straipsnį įstaiga arba įstaigos, 
atsakingos už vienodo požiūrio į visus 
asmenis, nediskriminuojant lyties atžvilgiu, 
skatinimą, analizę, stebėjimą ir didinimą, 
taip pat būtų atsakingos už šioje 
direktyvoje numatytus klausimus, kurie 
labiausiai susiję su vienodu požiūriu, o ne 
tik su darbuotojo sveikata ir sauga.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali priimti 
prevencinių priemonių, skirtų nėščių ir 
neseniai pagimdžiusių moterų apsaugai ir 
saugai darbo vietoje užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Stresas darbo vietoje gali turėti neigiamą psichologinį poveikį nėščioms ir neseniai
pagimdžiusioms moterims ir tai savo ruožtu gali neigiamai paveikti vaisių ar kūdikį.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos lygmens socialiniai 
partneriai raginami diskutuoti Bendrojo 
susitarimo dėl tėvystės atostogų klausimu 
siekiant, kad abu tėvai, turintys vaiką, 
galėtų gerinti asmeninio ir profesinio 
gyvenimo pusiausvyrą.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyme dėl Direktyvos 92/85/EEB pakeitimo nepateikta nuostatų, būtinų siekiant 
veiksmingai užtikrinti motinystės atostogas ir numatyti aiškias perėjimo nuo motinystės 
atostogų pabaigos prie grįžimo į darbo rinką sąlygas, kaip antai nuostatų dėl vaikų darželių, 
vaiko priežiūros atostogų, tėvystės atostogų.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Rekomenduojama, kad valstybėse 
narėse šia direktyva grindžiamų taisyklių 
tekstas būtų perimamas į kolektyvines ir 
individualias darbo sutartis. 

Or. en

Pagrindimas

Dažnai darbuotojai nežino, kaip jie ginami pagal įstatymus, todėl nesinaudoja savo teisėmis. 
Pateikus nuorodą sutartyse, būtų geriau matyti, koks įstatymas konkrečiu atveju taikomas.


