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Muudatusettepanek 74
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 137
lõiget 2 ja artikli 141 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõiget 2,

Or. fr

Selgitus

Direktiiv 92/85/EMÜ käsitleb rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate 
tervise õiguspärast kaitset töökohal enne ja pärast sünnitust seoses naise rasedusaegse ja -
järgse füsioloogilise seisundiga, vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikale. Rasedus- ja sünnituspuhkust saab kasutada üksnes töötav ema. Käesolevas 
direktiivis ei käsitleta seega tööhõives ja töökohal võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
teemat ega pere- ja eraelu ühitamist. Artiklile 141 ei ole võimalik tugineda.

Muudatusettepanek 75
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 137
lõiget 2 ja artikli 141 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõiget 2,

Or. fr

Selgitus

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
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maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Muudatusettepanek 76
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Volitus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rasedus- ja sünnituspuhkusel oleva 
naise õiguse naasta rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt samale või 
võrdväärsele töökohale sätestab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste 
ja võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes) artikkel 
15.

Or. et

Selgitus

Direktiivi 92/85/EMÜ muutmisakti ettepanekute loetelust on välja jäänud viide Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/54/EÜ artiklile 15, milles on reguleeritud naise 
õigused rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasmisel.

Muudatusettepanek 77
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) EÜ asutamislepingu artikliga 141 on 
sätestatud, et nõukogu võtab EÜ 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras ja pärast Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteega konsulteerimist 
meetmeid, et tagada meeste ja naiste 

välja jäetud
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võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamine tööhõive ja 
elukutse küsimustes.

Or. fr

Selgitus

Direktiiv 92/85/EMÜ käsitleb rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate 
tervise õiguspärast kaitset töökohal enne ja pärast sünnitust seoses naise rasedusaegse ja -
järgse füsioloogilise seisundiga, vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu väljakujunenud 
kohtupraktikale.

Rasedus- ja sünnituspuhkust saab kasutada üksnes töötav ema.

Käesolevas direktiivis ei käsitleta seega tööhõives ja töökohal võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise teemat ega pere- ja eraelu ühitamist. Artiklile 141 ei ole võimalik tugineda.

Muudatusettepanek 78
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) EÜ asutamislepingu artikliga 141 on 
sätestatud, et nõukogu võtab EÜ 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras ja pärast Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteega konsulteerimist 
meetmeid, et tagada meeste ja naiste 
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamine tööhõive ja 
elukutse küsimustes. 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.
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Muudatusettepanek 79
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna käesolevas direktiivis 
käsitletakse lisaks rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tervise ja ohutusega seotud küsimustele 
ka võrdse kohtlemisega seotud küsimusi, 
nagu õigus naasta samale või sellega 
võrdväärsele töökohale, vallandamise ja 
tööalaste õigustega seotud küsimused 
ning puhkuse tasustamise suurendamine, 
moodustavad käesoleva direktiivi 
õigusliku aluse EÜ asutamislepingu 
artiklid 137 ja 141. 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Muudatusettepanek 80
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna käesolevas direktiivis 
käsitletakse lisaks rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tervise ja ohutusega seotud küsimustele 

välja jäetud
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ka võrdse kohtlemisega seotud küsimusi, 
nagu õigus naasta samale või sellega 
võrdväärsele töökohale, vallandamise ja 
tööalaste õigustega seotud küsimused 
ning puhkuse tasustamise suurendamine, 
moodustavad käesoleva direktiivi 
õigusliku aluse EÜ asutamislepingu 
artiklid 137 ja 141.

Or. fr

Selgitus

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Muudatusettepanek 81
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Kohtu kohtupraktika, 
eelkõige 11. oktoobri 2007. aasta otsuse 
(Paquay, C-460/06) põhjal hõlmab 
vallandamisotsuse vastuvõtmine ja 
vallandamise ettevalmistamine töötaja 
raseduse ja/või lapse sünni tõttu uue 
töötaja otsimist kõnealusele ametikohale. 

Or. es

Selgitus

Väljend „vallandamise ettevalmistamine” võib põhjustada õiguslikku ebakindlust, sest see ei 
ole määratletud õiguslik termin. Kuna selle termini direktiivi sissevõtmise eesmärk on ära 
hoida selliseid olukordi, nagu on kirjeldatud Paquay kohtuasjas, tuleks põhjendusse lisada 
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selle väljendi mõtet selgitav viide.

Muudatusettepanek 82
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 
Euroopa Liidu oluline põhimõte. Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklitega 21 ja 
23 on keelatud igasugune sooline 
diskrimineerimine ning nõutud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse tagamist kõigis 
valdkondades.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Muudatusettepanek 83
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 2 kohaselt on sellise 
võrdõiguslikkuse edendamine ühenduse 
üheks oluliseks ülesandeks. Samuti on 
asutamislepingu artikli 3 lõike 2 kohaselt 
ühenduse eesmärgiks oma tegevuses 

välja jäetud
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meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine 
ning võrdõiguslikkuse edendamine. 

Or. fr

Selgitus

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Muudatusettepanek 84
Iratxe García Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Maailma Terviseorganisatsiooni 16. 
aprilli 2002. aasta soovituses imiku ja 
väikelapse toitmise üldstrateegia kohta 
märgitakse, et üksnes rinnaga toitmine 
lapse esimesel kuuel elukuul tagab 
optimaalse kasvu ja arengu. Liikmesriigid 
peaksid sellest soovitusest lähtuvalt 
ergutama puhkuse andmist sellel 
eesmärgil. 

Or. es

Muudatusettepanek 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi alusel rasedus-
ja sünnituspuhkuse eeskirjade 
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kehtestamisel peetakse silmas asjaolu, et 
tervisekaitseks mittevajalikud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lisaperioodid 
kahjustavad olulisel määral naiste 
olukorda tööturul.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Barcelonas 15.–16. märtsil 2002. 
aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
eesistujariigi järeldustes esitatud 
eesmärkides on märgitud, et liikmesriigid 
peaksid kaotama takistused naiste 
tööturul osalemisele ja looma aastaks 
2010 lastehoiuvõimalused vähemalt 90 
%le lastest vanuses kolmandast eluaastast 
kuni kohustusliku koolieani ning 
vähemalt 33 %le alla kolmeaastastest 
lastest, võimaldades seda võrdselt nii 
linnades kui maakohtades.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Käesoleva direktiivi alusel rasedus-
ja sünnituspuhkuse eeskirjade 
kehtestamisel peetakse silmas asjaolu, et 
pere- ja tööelu ühitamist reguleerib 
Euroopa tasandil juba piisaval tasemel 
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nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiiv 
96/34/EÜ1 (Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega 
Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta), mis põhineb 
sotsiaalpartnerite omavahelisel 
kokkuleppel. Töö- ja pereelu ühitamine 
on paljudes liikmesriikides rasedus- ja 
sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse, 
vanemahüvitise, vanemapuhkuse või 
muude mudelite kombineerimisvõimaluste 
kaudu eeskujulikult korraldatud.
_______________________

1EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Käesoleva direktiivi alusel rasedus-
ja sünnituspuhkuse eeskirjade 
kehtestamisel peetakse silmas asjaolu, et 
naiste naasmist tööturule ei soodusta 
mitte rasedus- ja sünnituspuhkuse kestuse 
pikendamine, vaid paremate 
lapsehoiuvõimaluste loomine, näiteks alla 
kolmeaastastele laste emadele.

Or. de
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Muudatusettepanek 89
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhistes 2006–2010 nimetatud kuuest 
prioriteedist üks hõlmab parema 
tasakaalu saavutamist töö, era- ja pereelu 
vahel. Sellega seoses kohustus komisjon 
läbi vaatama soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas kehtivad õigusaktid 
eesmärgiga neid vajaduse korral 
uuendada. Samuti teatas komisjon, et
soolise võrdõiguslikkuse tagamise 
parandamiseks vaatab ta läbi „ELi 
olemasolevad soolise võrdõiguslikkuse
alased õigusaktid, mis ei kuulunud 2005. 
aastal uuestisõnastamisele, et vajaduse 
korral neid ajakohastada, uuendada ja 
ümber sõnastada.” Direktiiv 92/85/EMÜ ei 
kuulunud nimetatud uuestisõnastamisele.

(7) Komisjon teatas, et ta vaatab läbi „ELi 
olemasolevad soolise võrdõiguslikkuse 
alased õigusaktid, mis ei kuulunud 2005. 
aastal uuestisõnastamisele, et vajaduse 
korral neid ajakohastada, uuendada ja 
ümber sõnastada.” Direktiiv 92/85/EMÜ ei 
kuulunud nimetatud uuestisõnastamisele.

Or. fr

Selgitus

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Muudatusettepanek 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva direktiivi rasedus- ja 
sünnituspuhkusega seotud sätted ei tohiks 
olla vastuolus liikmesriigis ette nähtud 
muude lapsehoolduspuhkuse eeskirjadega 
ja direktiiv ei tohiks neid eeskirju 
kahjustada.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lapsendanud töötaja peaks omama 
bioloogilise vanemaga võrdväärseid õigusi 
ning saama rasedus- ja sünnituspuhkust 
samadel tingimustel.

Or. en

Selgitus

Kuigi selle direktiivi kohaldamisalas käsitletakse bioloogilist emadust, toob emaks saamine 
lapsendamise läbi kaasa samasugused kohustused, sama vastutuse ja samad raskused töö ja 
pereelu ühitamisel.
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Muudatusettepanek 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 24
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 16 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt 
kaheksanädalasele kohustuslikule rasedus-
ja sünnituspuhkusele pärast sünnitust. 
Puhkust pikendatakse enneaegse 
sünnituse, mitmike sünni või rinnaga 
toitmise korral 12 nädalani. Kogu selle 
puhkuse kestel peaks töötaja oma endist 
palka edasi saama.

Or. fr
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Muudatusettepanek 94
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 20
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust ja 
vähemalt neljanädalasele kohustuslikule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne 
sünnitust.

Or. it

Muudatusettepanek 95
Anna Záborská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Rasedaid, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvaid töötajaid tuleb kaitsta 
pikendatud ja ebatavalise tööajaga 
kaasnevate terviseriskide eest. Eelkõige ei 
tohi neid kohustada tegema ületunde, 
töötama öösiti, pühapäeviti ega riiklikel 
pühadel.

Or. en

Selgitus

Nii pikendatud kui ka ebatavaline tööaeg kujutavad endast tõendatud riski töötajate tervisele 
ja ohutusele (vt näiteks EUROFOUND, Extended and unusual working hours in European 
companies, Dublin, 2007; RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family 
Wellbeing, Cambridge, 2009). Rasedaid, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvaid töötajaid ei 
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tohiks kohustada selliseid riske võtma. Pealegi, kuna lastehoiuvõimalused on pühapäeviti ja 
riigipühadel suletud, siis on nendel päevadel tööst vaba olemine tööd ja pereelu ühitada 
soovivatele emadele väga tähtis. 

Muudatusettepanek 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Rasedaid, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvaid töötajaid tuleb kaitsta 
pika ja ebatavalise tööajaga kaasnevate 
terviseriskide eest. Eelkõige ei tohi neid 
kohustada tegema ületunde, töötama 
öösiti, pühapäeviti ega riiklikel pühadel.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Puudega laste hooldamine on 
töötavate emade jaoks eriline väljakutse, 
mida ühiskond peaks tunnustama.
Puudega laste töötavate emade suurema 
haavatavuse tõttu tuleks neile võimaldada 
täiendavat rasedus- ja sünnituspuhkust, 
mille minimaalne kestus tuleks direktiivis 
kindlaks määrata.

Or. de
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Muudatusettepanek 98
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 
kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Et aidata töötajatel ühitada oma 
tööalased ja perekondlikud õigused ning 
kohustused, on oluline võimaldada 
pikemat rasedus- ja sünnituspuhkust, 
kaasa arvatud alla 12 kuu vanuste laste 
lapsendamise puhul. 

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
vajalikud meetmed tagamaks, et direktiivi 
92/85/EMÜ artiklis 2 nimetatud töötajaid 
ei kohustata tegema öötööd. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Siiri Oviir

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks on oluline, et meestel oleks 
õigus tasustatud isapuhkusele, mis – välja 
arvatud kestuse osas – oleks võrdväärne 
rasedus- ja sünnituspuhkusega, et oleks 
võimalik järk-järgult luua tingimused 
naiste ja meeste tasakaalustatud 
osalemiseks töö- ja pereelus. See õigus 
tuleks anda ka isale, kes elab lapse emaga 
vabaabielus.

Or. et

Selgitus

Toetades õigust tasustatavale isapuhkusele kui ühele naiste rasedusejärgse füsioloogilise 
seisundi toetamise vahenditest, samuti naiste diskrimineerimise vältimiseks tööturul, ei pea 
vajalikuks muuta see puhkuseliik kohustuslikuks. Isapuhkuse tasustatavus on puhkuse võtmist 
motiveeriv ja iseenesest juba kaitsevahend ebavõrdse kohtlemise vältimisel.
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Muudatusettepanek 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Puudega laste hooldamine kujutab 
endast töötavate emade jaoks erilist 
väljakutset, mida ühiskond tunnustama 
peaks. Puudega laste emade ebasoodsama 
olukorra tõttu on neile vaja võimaldada 
täiendavat lisapuhkust, mille kestus tuleks 
sätestada käesolevas direktiivis.

Or. en

Selgitus

Puudega laste eest hoolitsemine kujutab endast töötavatele emadele täiendavat füüsilist, 
vaimset ja moraalset väljakutset. Ühiskond peaks selle ülesandega toimetulekuks tehtud 
pingutusi tunnustama. Puudega laste emad peavad juba raseduse ajal tegema palju 
lisaettevalmistusi, et tagada oma lapse heaolu. Minimaalse lisapuhkuse kehtestamine on 
hädavajalik, et puudega last ootav töötaja või puudega lapse ema saaks selle väljakutsega 
kohaneda ja teha vajalikud ettevalmistused.

Muudatusettepanek 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Artikli 11 lõike 2 punkti c kohane 
„võrdväärne” töökoht peaks tähendama 
töökohta, mis on eelmise töökohaga 
võrreldes samaväärne nii palga kui ka 
tööülesannete osas, või kui see ei ole 
võimalik, siis samalaadset töökohta, mis 
vastab töötaja kvalifikatsioonile ja 
saadavale palgale.

Or. en
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Selgitus

Tööandja peaks tegema kõik võimaliku, et töötaja saaks tagasi varasemad töötingimused, kui 
see aga ei ole objektiivselt võimalik, tuleb töökohaga seotud õiguste tagamiseks kasutada 
paindlikkust. 

Muudatusettepanek 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriikidelt nõutakse tungivalt, 
et nad kehtestaksid oma siseriiklikus 
õigussüsteemis meetmed, mis tagavad, et 
kahju, mis töötajale on tekitatud 
käesolevas direktiivis kehtestatud 
kohustuste eiramise tagajärjel, 
hüvitatakse või heastatakse reaalselt ja 
tõhusalt liikmesriigi poolt asjakohaseks 
peetaval viisil, mis on hoiatav ja kantud 
kahjuga proportsionaalne.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kogemused on näidanud, et kaitse 
käesoleva direktiiviga tagatud õiguste 
rikkumise vastu tugevneks, kui igas 
liikmesriigis anda võrdõiguslikkusega 
tegeleva(te)le asutus(t)ele pädevus 
analüüsida asjaomaseid probleeme, 
kaaluda võimalikke lahendusi ja pakkuda 
ohvritele praktilist abi. Seega tuleks 
käesolevasse direktiivi lisada vastavad 

välja jäetud
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sätted.

Or. fr

Selgitus

Kehtivast töö- ja sotsiaalõigusest lähtuvate eeskirjade kehtestamine ja kaitsemeetmete ühine 
määratlemine rikkumiste korral on eeskätt sotsiaalpartnerite ja seadusandja ülesanne. 

Muudatusettepanek 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Diskrimineerimise ohvritele tuleb 
kindlustada piisav õiguskaitse.
Liikmesriigid tagavad vastavalt oma 
õigussüsteemide eripäradele, et rasedatel 
on võimalik oma õigusi tõhusalt kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei või põhjendada 
liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohiks
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist, eriti siseriiklike 
õigusnormide osas, mis 
lapsehoolduspuhkuse ning rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kombineerimise puhul 
näevad emale ette õiguse vähemalt 24 
nädala pikkusele puhkusele, mis antakse 
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enne ja/või pärast sünnitust ning mille 
jooksul makstakse vähemalt käesolevas 
direktiivis ette nähtud tasemel hüvitist, 
võttes asjakohaselt arvesse asjaomase riigi 
õigusakte.

Liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei 
ole, soovitatakse tungivalt võtta 
asjakohased meetmed, et tagada rasedate, 
hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate 
töötajate, samuti nende töötajate, keda 
direktiivi 92/85/EMÜ artiklis 2 sisalduvad 
mõisted ei hõlma, võrdne kohtlemine 
avalikus ja erasektoris, et suurendada 
kõrgemast sündimusest ja naiste 
suuremast osakaalust tööhõives tulenevat 
kasu. Sel eesmärgil võiks kaaluda 
tööandjatele maksusoodustuste tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 92/85/EMÜ 
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse põhjendus 13 a:
„Arvestades, et kõikidel vanematel on 
õigus oma lapse eest hoolitseda;”

Or. en

Muudatusettepanek 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Põhjendus 14 asendatakse 
järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 24 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kaheksanädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus [...] pärast sünnitust;”

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani võimaldab 
hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et nad peaksid 
kasutama teisi hädapäraseid valikuvõimalusi, nagu arstitõendite appivõtmine.

Muudatusettepanek 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Põhjendus 14 asendatakse 
järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 24 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kuuenädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus [...] pärast sünnitust;”

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus) 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Lisatakse järgmine põhjendus 14 a:
„arvestades, et liikmesriikidel soovitatakse 
tööga ja perega seotud õiguste ja 
kohustuste ühitamise eesmärgil töötajate 
abistamiseks kaaluda, kas nende 
õigussüsteemis oleks võimalik anda 
töötavatele meestele individuaalne ja 
mitteülekantav õigus saada isapuhkust, 
säilitades samal ajal töökohaga seotud 
õigused;”

Or. es

Muudatusettepanek 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Põhjendus 17 asendatakse 
järgmisega: 
„lisaks sellele ei täida ka rasedus- ja 
sünnituspuhkust käsitlevad sätted 
eesmärki, kui nendega ei kaasne 
töölepingust tulenevate õiguste säilimine 
[...], sealhulgas töötasu säilimine 
vastavalt liikmesriigi tööõiguses 
sätestatud määrale;” 

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
"b) hiljuti sünnitanud töötaja – hiljuti 
sünnitanud töötaja siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike tavade 
tähenduses, kes kooskõlas kõnealuste 
õigusaktide ja/või tavadega teatab 
tööandjale oma olukorrast; käesoleva 
direktiivi tähenduses peaks see 
tähendama ka töötajat, kes on hiljuti 
lapsendanud;”

Or. en

Muudatusettepanek 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7
Öötöö
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
nimetatud töötajaid ei kohustata tegema 
öötööd [...]:
a) sünnitusele eelneva 10 nädala jooksul;
b) ülejäänud raseduse jooksul, kui see on 
vajalik ema või loote tervise seisukohast;
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c) rinnaga toitmise ajal mitte üle kuue 
kuu 
2. Lõikes 1 nimetatud meetmed peavad 
sisaldama võimalust vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või 
tavadele kas:
a) minna üle sobivale päevasele 
töögraafikule või
b) saada puhkust või pikendada rasedus-
ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].
3. Öötööst vabastust soovivad töötajad 
teavitavad sellest liikmesriigis sätestatud 
eeskirjade kohaselt oma tööandjat ja 
esitavad lõike 1 punktis b viidatud juhul 
tööandjale arstitõendi. 
4. Üksikvanemate ja raske puudega lapse 
vanemate puhul võib lõikes 1 osutatud 
ajavahemikku pikendada kooskõlas 
liikmesriikides kehtiva korraga.”

Or. en

Muudatusettepanek 115
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 7
Öötöö
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
nimetatud töötajaid ei kohustata tegema 
öötööd [...]:
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a) sünnitusele eelneva 10 nädala jooksul;
b) ülejäänud raseduse jooksul, kui see 
peaks olema vajalik ema või loote tervise 
seisukohast;
c) kogu rinnaga toitmise aja jooksul.
2. Lõikes 1 nimetatud meetmed peavad 
sisaldama võimalust vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või 
tavadele:
a) minna üle vastavale päevasele tööle;
või
b) saada puhkust või pikendada rasedus-
ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].
3. Öötööst vabastust soovivad töötajad 
teavitavad sellest liikmesriigis sätestatud 
eeskirjade kohaselt oma tööandjat ja 
esitavad lõike 1 punktis b viidatud juhul 
arstitõendi.
4. Üksikemade ja raske puudega lapse 
ema puhul võib lõikes 1 osutatud 
ajavahemikku pikendada kooskõlas 
liikmesriikides kehtiva korraga.”

Or. et

Selgitus

Direktiivi kohaselt on öötöö seotud konkreetse terviseriskiga rasedale ja naisele 
sünnitusjärgsel konkreetsel perioodil. Laste isadel sellest alusest terviseriski ei teki. Säte ei 
kuulu direktiivi kohaldamisalasse, mis hõlmab naiste ja laste tervist. Öötöö keelu laiendamine 
isadele ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 116
Anna Záborská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Lisatakse artikkel 7a:
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„Artikkel 7a
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 osutatud 
töötajatele ei pandaks kohustust teha 
raseduse ajal ja kuue kuu jooksul pärast 
sünnitust ületunnitööd.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 osutatud 
töötajatele ei pandaks kohustust töötada 
raseduse ajal ja kuue kuu jooksul pärast 
sünnitust pühapäevadel ja riigipühadel.”

Or. en

Selgitus

Nii pikendatud kui ka ebatavaline tööaeg kujutavad endast tõendatud riski töötajate tervisele 
ja ohutusele (vt näiteks EUROFOUND, Extended and unusual working hours in European 
companies, Dublin, 2007); RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family 
Wellbeing, Cambridge, 2009). Rasedaid, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvaid töötajaid ei 
tohiks kohustada selliseid riske võtma. Pealegi, kuna lastehoiuvõimalused on pühapäeviti ja 
riigipühadel suletud, siis on nendel päevadel tööst vaba olemine tööd ja pereelu ühitada 
soovivatele emadele väga tähtis. 

Muudatusettepanek 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 f (uus) 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Lisatakse artikkel 7a:
„Artikkel 7a
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et rasedaid, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvaid töötajaid ei kohustataks raseduse 
ajal ja kuue kuu jooksul pärast sünnitust 
tegema ületunde ega töötama pühapäeviti 
ja riiklikel pühadel.” 

Or. de
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Muudatusettepanek 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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 vähemalt
24 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. en

Selgitus

Praegu jääb rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus ELi 27 liikmesriigis 8 ja 45 nädala vahele, 
millest osa on tasustatav ja osa tasustamata puhkus. Mõnes riigis peab rinnaga toitmise 
jätkamiseks pärast tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu taotlema lisapuhkust.
Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani võimaldab 
hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et nad peaksid 
kasutama teisi hädapäraseid valikuvõimalusi, nagu arstitõendite appivõtmine.

Muudatusettepanek 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 vähemalt
24 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.
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Or. en

Muudatusettepanek 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 vähemalt
14 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 121
Astrid Lulling

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 

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

16 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Iratxe García Pérez

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 vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust. 

Nende 18 kuu arvutamisel lähtutakse 
järgmistest eeskirjadest:
– lõikes 1 nimetatud ajavahemiku nelja 
viimase nädala osas võib riigi tasandil 
antavat lapsehoolduspuhkust lugeda 
rasedus- ja sünnituspuhkuseks, kui 
sellega tagatakse käesoleva direktiivi 
artiklis 2 osutatud töötajatele selline 
kaitse üldine tase, mis vastab direktiivis 
kehtestatud kaitse tasemele. Sel juhul 
peab tagatud puhkuse kestus ületama 
direktiiviga 96/34/EÜ ette nähtud 
lapsehoolduspuhkuse kestust;
– puhkuse viimase nelja nädala töötasu ei 
tohi olla madalam kui artikli 11 lõikes 3 
osutatud toetus või see võib olla rasedus-
ja sünnituspuhkuse 18 nädala jooksul 
saadud töötasu keskmine, mis peab olema 
vähemalt (X%) viimase kuu töötasust või 
keskmisest kuupalgast;
– kui liikmesriik on kehtestanud rasedus-
ja sünnituspuhkuse pikkuseks vähemalt 
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16 nädalat koos täistöötasuga, siis võib 
liikmesriik otsustada, et viimased kaks 
nädalat sellest on riigi tasandil antav 
isapuhkus sama töötasuga.

Or. es

Selgitus

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos.

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia.

Muudatusettepanek 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
viimase nelja nädala puhul võib riigi 
tasandil kehtivat perekondlikel põhjustel 
võetava puhkuse korda pidada käesoleva 
direktiivi tähenduses rasedus- ja 
sünnituspuhkuseks tingimusel, et selle 
korraga tagatakse artiklis 2 määratletud 
töötajatele üldine kaitse, mis on 
võrdväärne käesoleva direktiiviga 
pakutava kaitsega. Sel juhul peab 
puhkuse kogukestus ületama direktiiviga 
96/34/EÜ ette nähtud vanemapuhkuse 
kestust.



AM\799597ET.doc 33/60 PE431.025v01-00

ET

Rasedus- ja sünnituspuhkuse viimasel 
neljal nädalal makstav tasu ei tohi olla 
väiksem kui artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
hüvitis. Alternatiivse võimalusena võib see 
tasu olla sama suur kui rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal 18 nädala jooksul 
makstav hüvitis, mis moodustab vähemalt 
kaks kolmandikku viimasest kuupalgast 
või siseriiklike õigusaktidega kindlaks 
määratud keskmisest kuupalgast, 
seejuures jääb liikmesriigile õigus 
kehtestada ülemmäär. Liikmesriigid 
võivad määrata kindlaks keskmise 
kuupalga arvutamise aluseks oleva 
ajavahemiku. 

Or. de

Muudatusettepanek 124
Eva-Britt Svensson

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).

välja jäetud

Or. sv

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkus, nii nagu lapsehoolduspuhkus, on õigus ja mitte kohustus.
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Muudatusettepanek 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 peab sisaldama vähemalt
kahenädalast kohustuslikku rasedus- ja 
sünnituspuhkust, mis jaotub vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele 
ajale enne ja/või pärast sünnitust.
Liikmesriigid võivad enne sünnitust 
võetava rasedus- ja sünnituspuhkuse
kestust piirata.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Astrid Lulling

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
kaheksanädalast kohustuslikku tasustatud
puhkust pärast sünnitust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 127
Silvia Costa

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 täielikult tasustatud
kohustuslikku puhkust pärast sünnitust ja 
neljanädalast täielikult tasustatud 
kohustuslikku puhkust enne sünnitust, 
ilma et see piiraks selliste siseriiklike 
õigusaktide kohaldamist, milles nähakse 
ette pikemaajalisem kohustuslik puhkus 
enne 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).
Kümnenädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus (kuus nädalat pärast ja 
neli nädalat enne sünnitust) kehtib 
kõikide naistöötajate suhtes, olenemata 
enne sünnitust töötatud päevade arvust.

Or. it

Muudatusettepanek 128
Siiri Oviir

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 
vähemaltkuuenädalast kohustuslikku 

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku rasedus- ja 
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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).

sünnituspuhkust pärast sünnitust.
Liikmesriigid võivad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kohustuslikku osa 
pikendada maksimaalselt kuue nädalani 
enne 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). Kuuenädalane 
kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus 
kehtib kõikide naistöötajate suhtes, 
olenemata enne sünnitust töötatud 
päevade arvust.

Or. et

Selgitus

Raseduse ajal ja pärast sünnitust makstakse hüvitist, mitte palka! Nimetatud hüvitist 
reguleerib artikli 11 lõige 3 ja muudatusettepanek 57.

Muudatusettepanek 129
Jens Rohde

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 vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja/või tavadele vähemalt
kahenädalast kohustuslikku puhkust enne 
ja/või 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).
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Or. da

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse kohustuslikku osa ei tohiks põhimõtte pärast pikendada.
Olenemata naiste õiguste ja täieliku võrdsuse tagamisest peaks igal konkreetsel isikul olema 
õigus otsustada, kuidas ja mil määral ta soovib oma õigusi kasutada.

Muudatusettepanek 130
Barbara Matera

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, ilma et see piiraks selliste 
siseriiklike õigusaktide kohaldamist, 
milles nähakse ette kohustuslik puhkus 
enne 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).

Or. it

Selgitus

Kümnes liikmesriigis (Itaalia, Prantsusmaa, Belgia, Austria, Luksemburg, Kreeka, Bulgaaria, 
Madalmaad ja Soome) on siseriiklikes õigusaktides nähtud ette kohustuslik puhkus enne 
sünnitust. 
Asjaolu, et puhkus on kohustuslik
– pakub naisele paremat kaitset (kui naisel oleks valikuvõimalus, võidakse teda mõjutada 
puhkusest loobuma); 
– tagab ajalises plaanis piisava selguse tööandjale, kes vastutab töökorralduse eest.
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Muudatusettepanek 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmike sünni puhul kestab rasedus-
ja sünnituspuhkus kaksikute, kolmikute, 
nelikute või viisikute sünni puhul 
vastavalt 31, 33, 35 või 37 päeva.

Or. en

Selgitus

Mitmike sünd on kogu perekonnale, kuid eriti emale suur väljakutse. Seetõttu tuleks talle 
võimaldada palju pikemat rasedus- ja sünnituspuhkust, et ta saaks pärast sünnitust kohaneda 
ja korralikult taastuda. Pealegi on mitmike sünd harv nähtus ega kujuta endast tööandjatele 
olulist koormust.

Muudatusettepanek 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmikute sünni puhul pikendatakse 
lõikes 2 nimetatud rasedus- ja 
sünnituspuhkust vastavalt riiklikele 
õigusaktidele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Siiri Oviir

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 enda valitud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajast teavitama hiljemalt 
üks kuu enne puhkuse alguskuupäeva.

Or. et

Selgitus

Kaks kuud on põhjendamatult pikk tähtaeg. Liikmesriikide tööõiguses on üldiselt levinud 
erinevate etteteatamistähtaegadena 1 kuu.

Muudatusettepanek 134
Astrid Lulling

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, mitmike sünni või rinnaga 
toitmise korral antakse täiendavat
neljanädalast puhkust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 135
Siiri Oviir

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 erilistel asjaoludel, 
nagu puudega ema, enneaegse sünnituse, 
lapse surnult sündimise, keisrilõike, pärast 
sündi lapse haiglaravile jätmise ning 
puudega lapse ja mitmike sünni korral 
antakse täiendavat täielikult tasustatavat 
rasedus- ja sünnituspuhkust. Täiendava 
rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus pärast 
sünnitust peaks olema proportsionaalne 
ning vastama ema ja lapse/laste 
erivajadustele.

Or. et

Muudatusettepanek 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 eriolukorra, nagu
enneaegse sünnituse, lapse surnult 
sündimise, keisrilõike, pärast sündi lapse 
haiglaravile jätmise ning puudega lapse,
puudega ema, teismelise ema, mitmike 
sünni või eelmisele sünnitusele 18 kuu 
jooksul järgneva sünnituse korral antakse
asjakohast rasedus- ja sünnituspuhkust. 
Täiendava rasedus- ja sünnituspuhkuse
kestus pärast sünnitust peaks olema 
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proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ilda Figueiredo

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, lapse surnult sündimise, 
keisrilõike, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise, puudega lapse, puudega ema, 
teismelise ema, mitmike sünni või 
eelmisele sünnitusele 18 kuu jooksul 
järgneva sünnituse korral antakse 
täiendavat täielikult tasustatavat rasedus-
ja sünnituspuhkust. Täiendava rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestus pärast sünnitust
peaks olema proportsionaalne ning 
vastama ema ja lapse/laste erivajadustele.
Ühtlasi tagavad liikmesriigid 
kaheteistkümne nädala pikkuse täielikult 
tasustatud puhkuse, kui laps sündis 
surnult. 

Or. pt

Muudatusettepanek 138
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4
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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 meditsiinilistel 
põhjustel õigustatud erijuhtudel, nagu
enneaegse sünnituse, pärast sündi lapse 
haiglaravile jätmise ning puudega lapse ja 
mitmike sünni korral antakse pikemat 
rasedus- ja sünnituspuhkust. Täiendava 
puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

Or. es

Muudatusettepanek 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. Puudega lapse 
puhul antakse vähemalt kaheksa nädalat 
lisapuhkust.

Or. en

Selgitus

Puudega laste eest hoolitsemine kujutab endast töötavatele emadele täiendavat füüsilist, 
vaimset ja moraalset väljakutset. Ühiskond peaks selle ülesandega toimetulekuks tehtud 
pingutusi tunnustama. Puudega laste emad peavad juba raseduse ajal tegema palju 
lisaettevalmistusi, et tagada oma lapse heaolu. Minimaalse lisapuhkuse kehtestamine on 
hädavajalik, et puudega last ootav töötaja või puudega lapse ema saaks selle väljakutsega 
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kohaneda ja teha vajalikud ettevalmistused.

Muudatusettepanek 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 141
Siiri Oviir

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.”

välja jäetud

Or. et

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkusel olemine on töölt puudumine. Kui naine peab naasma pärast 
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sünnituspuhkust tööle, aga ta haigestub (on depressioonis), saab ta töövõimetuslehe nagu iga 
teinegi. Diskrimineerimist ei ole. Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et paljudes liikmesriikides 
järgneb sünnituspuhkusele vanemapuhkus.

Muudatusettepanek 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Direktiivi ei kohaldata füüsilisest 
isikust ettevõtjate suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui riiklike õigusaktide ja/või tavade 
kohaselt antakse rasedus- ja 
sünnituspuhkust üle 18 kuu, siis võib selle 
arvestada lõigete 3 ja 4 alusel antava 
võimaliku täiendava rasedus- ja 
sünnituspuhkuse hulka.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriike ergutatakse kohaldama 
käesoleva direktiivi sätetele sarnaseid 
õigusnorme oma riigi õigusraamistikus ka 
füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjate õiguslik olukord on eri liikmesriikides märkimisväärselt erinev 
ning seetõttu peaks iga liikmesriik tagama õigusliku tausta ka füüsilisest isikust ettevõtjate 
õiguste säilitamiseks.

Muudatusettepanek 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 tagavad ema õigused 
eritöötingimustega, mis annavad 
võimaluse puudega lapse abistamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lisatakse artikkel 8a:
„Artikkel 8a
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et rasedus- ja sünnituspuhkust 
käsitlevaid käesoleva määruse sätteid 
kohaldatakse ka alla 12 kuu vanuse lapse 
lapsendamise korral.”

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ilda Figueiredo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse artikkel 8a:
„Artikkel 8a
Isapuhkus / ühine sünnitusjärgne puhkus
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et töötajal, kelle 
elukaaslane on hiljuti sünnitanud, on 
õigus vähemalt neljanädalasele 
katkestamatule mitteülekantavale 
isapuhkusele / ühisele sünnitusjärgsele 
puhkusele, millest kaks nädalat on 
kohustuslikud ja mis tuleb võtta enne või 
pärast töötaja abikaasa või partneri 
sünnitust.



AM\799597ET.doc 47/60 PE431.025v01-00

ET

Liikmesriikidel, kes veel ei ole 
kehtestanud katkestamatut 
mitteülekantavat täielikult tasustatavat 
isapuhkust / ühist sünnitusjärgset 
puhkust, mis tuleb võtta kohustuslikult 
vähemalt kaheks järjestikuseks nädalaks 
pärast töötaja abikaasa või partneri 
sünnitust, soovitatakse tungivalt see 
kehtestada, et edendada mõlema vanema 
võrdset osalemist perega seotud õiguste ja 
kohustuste tasakaalustamisel.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et töötajale, kelle 
elukaaslane on hiljuti sünnitanud, 
antakse eripuhkust, kaasa arvatud 
sünnitus- ja raseduspuhkuse kasutamata 
osa lapse ema surma või füüsilise 
võimetuse korral.”

Or. pt

Muudatusettepanek 148
Ilda Figueiredo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandja ei saaks 
temale sobivatel asjaoludel rasedus- ja 
sünnituspuhkust, isapuhkust ega 
lapsehoolduseks antud eripuhkust 
katkestada, ning et keelata artiklis 2 
määratletud töötaja vallandamine ja 
vallandamise ettevalmistamine 
ajavahemikus tema raseduse algusest kuni
vähemalt ühe aasta möödumiseni artikli 8 
punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõpust. Vallandamist 
kõnealusel perioodil peetakse 
diskrimineerimiseks ja seda tuleb 
nõuetekohaselt kirjalikus vormis 
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põhjendada, välja arvatud erijuhtudel, mis 
ei ole seotud töötaja olukorraga ning mis 
on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.

Or. pt

Muudatusettepanek 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandja ei saaks 
temale sobivatel asjaoludel lapse eest 
hoolitsemiseks vajalikku rasedus- ja 
sünnituspuhkust katkestada, ning et
keelata artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni vähemalt kuue kuu 
möödumiseni artikli 8 punktis 1 sätestatud 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpust. 
Vallandamine kõnealusel perioodil peab 
olema ametlikult põhjendatud ja seda 
tuleb nõuetekohaselt kirjalikus vormis 
selgitada, välja arvatud erijuhtudel, mis ei 
ole seotud töötaja olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

Or. en



AM\799597ET.doc 49/60 PE431.025v01-00

ET

Muudatusettepanek 150
Philippe Juvin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni kaks kuud pärast
artikli 8 punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, 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. fr

Selgitus

Naisi tuleb rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasmisel teatud ajavahemiku vältel kaitsta.

Muudatusettepanek 151
Philippe Juvin

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

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

rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
asjaomase töötaja taotlusel kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse.

Or. fr

Selgitus

Naisi tuleb rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasmisel teatud ajavahemiku vältel kaitsta.

Muudatusettepanek 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 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 kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Vallandamise sisulisi 
tingimusi, mis on sätestatud siseriiklikes 
õigusaktides, see ei mõjuta. 

Or. de
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Muudatusettepanek 153
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 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 kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse.

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/CEE
Artikkel 10 – punkt 4 a (uus)

Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal vallandamise eest 
samasugune kaitse, nagu käesoleva 
artikliga tagatakse artiklis 2 määratletud 
töötajatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a ) Punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1) artiklites 5, 6 ja 7 nimetatud 
juhtudel peavad töölepinguga seotud 
tööalased õigused, sealhulgas töötasu 
säilimine [...] või õigus piisavale 
toetusele, olema tagatud artiklis 2 
määratletud töötajatele vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või 
siseriiklikele tavadele;

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a. Punkti 2 alapunkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) artiklis 2 määratletud töötajate 
töötasu säilimine […] või õigus piisavale 
toetusele;”

Or. fr
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Muudatusettepanek 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2 – alapunkt 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 kaasnevates 
erandlikes olukordades tuleb töötajate 
huvide esindajatele anda võimalus 
arutada koos tööandjaga nende 
muudatuste mõju töötajatele, keda need 
puudutavad.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

(3) Punkti 3 alapunktis b nimetatud hüvitis
ei tohi olla väiksem kui hüvitis, mida 
artiklis 2 määratletud töötajad saaksid 
juhul, kui nad katkestaksid oma tegevuse 
tervislikel põhjustel, või väiksem kui kaks 
kolmandikku töötaja viimasest kuutasust 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, 
seejuures on liikmesriigi seadusandjal 
õigus määrata kindlaks ülemmäär ja 
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põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

hüvitise saamise ajavahemik.  

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 159
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 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 hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on
kohustusliku puhkuse ajaks tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas direktiiviga 2006/54/EÜ.
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Muudatusettepanek 160
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/CEE
Artikkel 11 – punkt 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 hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
võrdne sissetulek sellega, mida asjaomane 
töötaja saaks juhul, kui ta katkestaks oma 
tegevuse tervislikel põhjustel, arvestades 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
ülemmäära. Liikmesriigid ja/või tööturu 
osapooled peaksid kehtestama hüvitise 
sellise määra, millega on kaitstud ja 
tagatud naiste õigused ja täielik sooline 
võrdõiguslikkus.

Or. da

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtudes tuleks sellise süsteemi kehtestamine jätta liikmesriikide 
pädevusse. Sotsiaalkindlustushüvitiste määra ja töötasuga seotud eeskirjade kehtestamine on 
liikmesriikide pädevuses ja peaks sinna jääma.

Muudatusettepanek 161
Astrid Lulling

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

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 
kehtestatud ülemmäära. Liikmesriigid 
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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.

võivad kindlaks määrata keskmise 
kuupalga arvutamise aluseks oleva 
ajavahemiku.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse punkt 3 a:
„3 a. Hüvitis, mida artiklis 2 määratletud 
töötajad saavad, ei või olla väiksem kui 
hüvitis, mida artiklis 2 määratletud hiljuti 
sünnitanud või rinnaga toitvad töötajad 
saaksid juhul, kui nad katkestaksid oma 
tegevuse tervislikel põhjustel.”

Or. en

Muudatusettepanek 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lisatakse punkt 5 a: 
„5 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et innustada tööandjaid ja 
edendada dialoogi tööturu osapoolte 
vahel, eesmärgiga pakkuda vastavalt 
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riiklikele õigusaktidele rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasnud töötajatele 
vajadusel ja/või töötaja taotlusel abi 
tööturule tagasipöördumise ja koolituse 
alal.”

Or. en

Muudatusettepanek 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 92/85/CEE
Artikkel 11a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse artikkel 11a:
"Artikkel 11a 
Tööpaus rinnaga toitmiseks 
Oma last rinnaga toitval emal on õigus 
teha selle jaoks tööpaus. Liikmesriikidelt 
nõutakse tungivalt, et nad rinnaga toitvate 
emadega nõuetekohaselt arvestaksid.”

Or. en

Muudatusettepanek 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Direktiiv 92/85/CEE
Artikkel 11b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lisatakse järgmine artikkel 11b:
„Artikkel 11b
Diskrimineerimise vältimine
Liikmesriigid innustavad tööandjaid 
kollektiivlepingute või tavade abil võtma 
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tõhusaid meetmeid, et vältida naiste 
diskrimineerimist raseduse, rasedus- ja 
sünnituspuhkuse või lapsendamispuhkuse 
tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse artikkel 12d:
„Artikkel 12d
Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 
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.”

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ka töö- ja pereelu ühitamist hõlbustavate meetmete puhul tuleks võtta arvesse bürokraatia 
vähendamise eesmärki. Näib, et riiklikele võrdõiguslikkusega tegelevatele asutustele 
lisaülesannete määramine rasedus- ja sünnituspuhkuse valdkonnas on selle eesmärgiga 
vastuolus.
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Muudatusettepanek 167
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
edastavad hiljemalt [viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga viie aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
edastavad hiljemalt [kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga kolme aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
põhimõttele antakse aruandes muu 
hulgas hinnang, kuidas võetud meetmed 
on mõjunud naiste ja meeste olukorrale.
Vastavalt saadud andmetele sisaldab 
aruanne vajaduse korral ettepanekuid 
käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 
92/85/EMÜ läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks.

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
saadud andmetele sisaldab aruanne 
vajaduse korral ettepanekuid käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
92/85/EMÜ läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks.

Or. fr
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Selgitus

Niikaua kui meestel ei ole füsioloogilise seisundi tõttu võimalik sünnitada või rinnaga toita, 
hõlmab käesolev direktiiv vaid rasedaid, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvaid naistöötajaid.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamist ei ole seega põhjust mainida. Kui kunagi peaks meestel 
olema võimalik sünnitada, tuleks järgida soolise võrdõiguslikkuse edendamise eeskirju, sest 
siis on mehed ja naised sarnases olukorras. 

Muudatusettepanek 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
põhimõttele antakse aruandes muu hulgas 
hinnang, kuidas võetud meetmed on 
mõjunud naiste ja meeste olukorrale. 
Vastavalt saadud andmetele sisaldab 
aruanne vajaduse korral ettepanekuid 
käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 
92/85/EMÜ läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks.

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
põhimõttele antakse aruandes muu hulgas 
hinnang, kuidas võetud meetmed on 
mõjunud naiste ja meeste olukorrale. 
Aruanne hõlmab samuti mõjuhinnangut, 
milles analüüsitakse rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestuse täiendava 
pikendamise sotsiaalset ja majanduslikku 
mõju liidu tasandil. Vastavalt saadud 
andmetele sisaldab aruanne vajaduse korral 
ettepanekuid käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
läbivaatamiseks ja ajakohastamiseks.

Or. en


