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Tarkistus 74
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
137 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 3 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Perustelu

Direktiivi 92/85/ETY koskee niiden säännösten parantamista, jotka koskevat raskaana olevien 
ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyden suojelua ennen synnytystä 
ja sen jälkeen. Tarkoituksena on ottaa huomioon naisten biologinen tila raskauden aikana ja 
sen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Synnytyksen perusteella 
voi lomaa saada ainoastaan raskaana oleva työntekijä. Direktiivi ei liity tasa-arvoisiin 
mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä tai perhe- ja työelämän 
yhteensovittamiseen. Siksi ei pidä viitata 141 artiklaan.

Tarkistus 75
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
137 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 3 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 76
Siiri Oviir

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY 15 artiklassa 
säädetään äitiysvapaalla olevan naisen 
oikeudesta kyseisen vapaan loputtua 
palata työhönsä tai vastaavaan toimeen.

Or. et

Perustelu

Direktiivin 92/85/ETY muutossäädöksessä olevassa ehdotusten luettelossa ei viitata Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 15 artiklaan, jossa säädetään äitiysvapaan 
jälkeen työhön palaavan naisen oikeuksista.

Tarkistus 77
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 141 artiklassa Poistetaan.
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määrätään, että neuvosto toteuttaa 251 
artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultuaan toimenpiteet, 
joilla varmistetaan miesten ja naisten 
tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa 
kysymyksissä.

Or. fr

Perustelu

Direktiivi 92/85/ETY koskee niiden säännösten parantamista, jotka koskevat raskaana olevien 
ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden terveyden suojelua ennen synnytystä 
ja sen jälkeen. Tarkoituksena on ottaa huomioon naisten biologinen tila raskauden aikana ja 
sen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. 

Synnytyksen perusteella voi lomaa saada ainoastaan raskaana oleva työntekijä. 

Direktiivi ei liity tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun työelämässä tai 
perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen. Siksi ei pidä viitata 141 artiklaan.

Tarkistus 78
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 141 artiklassa 
määrätään, että neuvosto toteuttaa 251 
artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultuaan toimenpiteet, 
joilla varmistetaan miesten ja naisten 
tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa 
kysymyksissä.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 79
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska tässä direktiivissä käsitellään 
raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
lisäksi myös yhdenvertaiseen kohteluun 
liittyviä kysymyksiä, kuten oikeutta palata 
samaan tai vastaavaan työpaikkaan, 
irtisanomiseen liittyviä sääntöjä ja työhön 
liittyviä oikeuksia sekä äitiysloman ajalta 
maksettavan korvauksen parantamista, 
direktiivin oikeusperustan muodostavat 
yhdessä perustamissopimuksen 137 ja 141 
artikla.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 80
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska tässä direktiivissä käsitellään 
raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
lisäksi myös yhdenvertaiseen kohteluun 
liittyviä kysymyksiä, kuten oikeutta palata 
samaan tai vastaavaan työpaikkaan, 
irtisanomiseen liittyviä sääntöjä ja työhön 
liittyviä oikeuksia sekä äitiysloman ajalta 
maksettavan korvauksen parantamista, 
direktiivin oikeusperustan muodostavat 
yhdessä perustamissopimuksen 137 ja 141 
artikla.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 81
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja erityisesti sen asiassa 
C-460/06, Paquay, 11 päivänä lokakuuta 
2007 antaman tuomion mukaan 
irtisanomista koskevia valmistelevia 
toimenpiteitä ovat myös työntekijän tilalle 
tämän raskauden tai lapsen syntymän 
takia otettavan uuden työntekijän 
etsiminen ja tällaisen korvaamisen 
suunnitteleminen. 

Or. es

Perustelu

Käsite "irtisanomisen valmistelu" voi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, sillä se on 
oikeudellisena käsitteenä epäselvä. Kyseisen käsitteen sisällyttämisellä direktiiviin 
pyritään nimenomaan välttämään asiassa Paquay kyseessä olleen kaltaiset tilanteet, joten 
siihen on syytä viitata johdanto-osan kappaleessa sen merkityksen selventämiseksi.

Tarkistus 82
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu 
Euroopan unionin perusperiaatteisiin. 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 
ja 23 artiklassa kielletään kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
edellytetään naisten ja miesten tasa-arvoa 
kaikilla aloilla.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 83
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 2 artiklan mukaan 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen on yksi yhteisön keskeisistä 
päämääristä. Perustamissopimuksen 3 
artiklan 2 kohdassa edellytetään, että 
yhteisö pyrkii poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
kaikessa toiminnassaan. 

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 84
Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Maailman terveysjärjestön 
16 päivänä huhtikuuta 2002 antamassa 
suosituksessa imeväisten ja pikkulasten 
ruokintaa koskevasta 
maailmanlaajuisesta strategiasta 
todetaan, että yksinomainen rintaruokinta 
lapsen kuuden ensimmäisen 
elinkuukauden ajan takaa lapsen 
parhaan mahdollisen kasvun ja 
kehityksen. Jäsenvaltioiden on kyseisen 
suosituksen perusteella edistettävä 
lomajärjestelyjä tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Or. es

Tarkistus 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Barcelonassa 15 ja 16 päivänä 
maaliskuuta 2002 pidetyn Eurooppa-
neuvoston kokouksen puheenjohtajan 
päätelmissä asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi poistettava 
pidäkkeitä naisten osallistumiselta 
työmarkkinoille ja pyrittävä tarjoamaan 
päivähoitopalveluja vuoteen 2010 
mennessä vähintään 90 prosentille 
kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle 
kouluikäisistä lapsista ja vähintään 
33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista 
ja palvelujen olisi oltava yhtäläisiä 
kaupungeissa ja maaseudulla.

Or. en

Tarkistus 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tämän direktiivin äitiyslomaa 
koskevat säännökset annetaan ottaen 
huomioon, että perhe- ja työelämän 
yhteensovittamisesta säädetään jo 
riittävästi Euroopan tasolla UNICE:n, 
CEEP:n ja EAY:n tekemästä 
vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 
1996 annetussa neuvoston direktiivissä
96/34/EY1, joka perustuu 
työmarkkinaosapuolten sopimukseen. 
Perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta 
on monissa jäsenvaltioissa säädetty 
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esimerkillisesti, kun on annettu 
mahdollisuus yhdistää äitiyslomaa, 
hoitovapaata, vanhempainrahakautta, 
vanhempainvapaata ja muita järjestelyjä.
_______________________

1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. de

Tarkistus 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 89
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yksi naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmassa 2006–2010 
vahvistetuista ensisijaisista tehtävistä on 
parantaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista. Siinä yhteydessä 
komissio ilmoitti aikovansa tarkastella 
voimassa olevaa tasa-arvolainsäädäntöä 

(7) Komissio on ilmoittanut, että se aikoo 
"tarkastella EU:n nykyistä tasa-
arvolainsäädäntöä, joka ei sisälly vuoden 
2005 uudelleenlaadintaan, säädösten 
päivittämiseksi, nykyaikaistamiseksi ja 
uudelleenlaatimiseksi tarpeen mukaan". 
Direktiivi 92/85/ETY ei ollut mukana 
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ja nykyaikaistaa sitä tarpeen mukaan. 
Lisäksi komissio ilmoitti, että se aikoo 
tasa-arvoon liittyvän hallintotavan 
parantamiseksi "tarkastella EU:n nykyistä 
tasa-arvolainsäädäntöä, joka ei sisälly 
vuoden 2005 uudelleenlaadintaan, 
säädösten päivittämiseksi, 
nykyaikaistamiseksi ja 
uudelleenlaatimiseksi tarpeen mukaan".
Direktiivi 92/85/ETY ei ollut mukana 
uudelleenlaadinnassa.

uudelleenlaadinnassa.

Or. fr

Perustelu

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.

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

Tarkistus 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Äitiyslomaa koskevat tämän 
direktiivin säännökset eivät saisi olla 
ristiriidassa jäsenvaltioiden 
vanhempainvapaata koskevien muiden 
sääntöjen kanssa, eikä tämä direktiivi 
saisi heikentää kyseisiä sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Työntekijällä, joka on adoptoinut 
lapsen, olisi oltava samat oikeudet kuin 
biologisella vanhemmalla, ja hänen olisi 
voitava pitää äitiyslomaa samoin 
edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiivin soveltamisala koskee biologista äitiyttä, äidiksi tulo adoption kautta 
sisältää samat velvollisuudet, vastuut ja vaikeudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Tarkistus 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 93
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 16 
viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, joka 
sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kahdeksan viikon 
äitiysvapaalle. Synnytyksen jälkeisen 
äitiysvapaan pituus on 12 viikkoa, jos 
lapsi syntyy ennenaikaisesti, lapsia syntyy 
useampia tai äiti imettää. Koko 
äitiysvapaan ajan työntekijälle on 
maksettava hänen aiempaa täyttä 
palkkaansa vastaava korvaus.

Or. fr

Tarkistus 94
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 95
Anna Záborská

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Raskaana olevia, äskettäin 
synnyttäneitä tai imettäviä työntekijöitä 
on suojeltava pitkien ja epätyypillisten 
työaikojen aiheuttamilta terveysriskeiltä. 
Heitä ei varsinkaan saisi velvoittaa 
tekemään ylityötä, yötyötä eikä sunnuntai-
ja pyhätyötä.

Or. en

Perustelu

Sekä pitkät että epätyypilliset työajat ovat todistetusti riskitekijöitä työntekijöiden terveydelle 
ja turvallisuudelle (ks. esim. Eurofound, "Extended and unusual working hours in European 
companies", Dublin, 2007; Relationships Foundation, "Working Time and Family 
Wellbeing", Cambridge, 2009). Raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä 
työntekijöitä ei saisi velvoittaa ottamaan tällaisia riskejä. Päivähoitopalveluja ei myöskään 
ole tarjolla sunnuntaisin ja pyhäpäivisin, joten näiden päivien olisi oltava vapaapäiviä 
äideille, jotka haluavat sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän.

Tarkistus 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 98
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kansainvälinen työjärjestö ILO 
suosittelee äitiysvapaan 
vähimmäiskestoksi 18 viikkoa ja 
maksettavaksi korvaukseksi määrää, joka 
vastaa täysin naisen aiempia tuloja. 
Vuonna 2000 hyväksytyssä ILOn 
äitiyssuojelua koskevassa sopimuksessa 
määrätään kuuden viikon pakollisesta 
vapaasta lapsen syntymisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta työntekijöitä autettaisiin 
sovittamaan yhteen työtä ja perhettä 
koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa, 
on tärkeää pidentää äitiyslomaa myös 
tapauksissa, joissa on adoptoitu alle 
12 kuukauden ikäinen lapsi. 

Or. en

Tarkistus 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei direktiivin 
92/85/ETY 2 artiklassa mainittuja 
työntekijöitä velvoiteta tekemään yötyötä. 

Or. en

Tarkistus 101
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Todellisen sukupuolten tasa-arvon 
kannalta on välttämätöntä, että miehille 
annetaan oikeus palkalliseen
isyysvapaaseen, joka myönnetään 
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äitiyslomaa vastaavasti sen kestoa lukuun 
ottamatta, jotta voidaan asteittain luoda 
edellytykset naisten ja miesten 
tasapuoliselle osallistumiselle työ- ja 
perhe-elämään. Edellä mainittu oikeus 
olisi annettava myös silloin, kun isä on 
avoliitossa lapsensa äidin kanssa.

Or. et

Perustelu

Oikeutta palkalliseen isyysvapaaseen olisi tuettava, sillä näin voitaisiin auttaa naisia 
selviytymään raskauden fysiologisista seurauksista ja myös suojella heitä syrjinnältä 
työmarkkinoilla, mutta tällaisesta vapaasta ei tarvitse tehdä pakollista. Palkallinen 
isyysvapaa kannustaisi pitämään sen ja suojaisi sellaisenaan eriarvoiselta kohtelulta.

Tarkistus 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Yhteiskunnan olisi tunnustettava, 
että vammaisten lasten hoito on 
työssäkäyville äideille erityinen haaste. 
Vammaisten lasten työssäkäyvien äitien 
erityisen herkän tilanteen vuoksi heille on 
myönnettävä lisäloma, jonka kestosta olisi 
säädettävä tässä direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Vammaisten lasten hoito on työssäkäyville äideille fyysinen, henkinen ja moraalinen 
lisähaaste. Yhteiskunnan olisi tunnustettava heidän pyrkimyksensä selviytyä tästä haasteesta. 
Vammaisten lasten äitien on jo raskausaikana toteutettava lukuisia lisäjärjestelyjä 
varmistaakseen lapsensa hyvinvoinnin. On välttämätöntä vahvistaa lisäloman 
vähimmäiskesto, jotta raskaana olevat työntekijät ja vammaisten lasten työssäkäyvät äidit 
voivat sopeutua haasteeseen ja toteuttaa tarvittavat järjestelyt.
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Tarkistus 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisella 
"vastaavanlaisella" tehtävällä olisi 
tarkoitettava tehtävää, joka sekä 
palkkaukseltaan että työtehtäviltään on 
sama kuin aiempi tehtävä, tai, ellei tämä 
ole mahdollista, samankaltaista tehtävää, 
joka vastaa työntekijän pätevyyksiä ja 
senhetkistä palkkaa.

Or. en

Perustelu

Työnantajan olisi kaikin keinoin pyrittävä palauttamaan työntekijälle aiemmat työehdot, 
mutta jos se ei objektiivisesti katsoen ole mahdollista, olisi sovellettava joustavuutta ja 
säilytettävä työhön liittyvät oikeudet.

Tarkistus 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 105
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kokemus osoittaa, että suojelua 
tämän direktiivin mukaisesti taattujen 
oikeuksien rikkomista vastaan voidaan 
tehostaa antamalla kussakin 
jäsenvaltiossa toimiville tasa-arvoelimille 
valtuudet analysoida asiaan liittyviä 
ongelmia, selvittää 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Tästä olisi sen vuoksi 
säädettävä tässä direktiivissä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

On ensisijaisesti työmarkkinaosapuolten ja lainsäätäjien tehtävä määritellä voimassa olevan 
työ- ja sosiaalilainsäädännön pohjalta säännöt ja päättää yhdessä suojatoimista näiden 
sääntöjen rikkomista vastaan.

Tarkistus 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. 
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei tulisi 
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

(20) Tässä direktiivissä säädetään
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. 
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei tulisi 
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi eikä 
etenkään sellaisen kansallisen 
lainsäädännön heikentämiseksi, jossa 
säädetään vanhempainvapaan ja 
äitiysloman yhdistämisen yhteydessä 
äidille myönnettävästä, ennen synnytystä 
ja/tai sen jälkeen pidettävästä vähintään 
24 viikon vapaasta, jonka ajalta 
maksetaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti vähintään tässä direktiivissä 
säädetyn tasoista korvausta.

Jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
toteuttaneet aiheellisia toimenpiteitä 
raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden sekä direktiivin 92/85/ETY 
2 artiklan mukaisten määritelmien 
ulkopuolelle jäävien työntekijöiden 
yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi 
julkisella ja yksityisellä sektorilla, 
kannustetaan voimakkaasti tekemään 
niin, jotta voidaan saada mahdollisimman 
suuri hyöty syntyvyyden kasvusta ja 
naisten työllisyysasteen kohoamisesta. 
Tätä tarkoitusta varten olisi harkittava 
työnantajille myönnettäviä 
verokannustimia.

Or. en
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Tarkistus 108
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan 13 a kappale 
seuraavasti:
"kaikilla vanhemmilla on oikeus hoitaa 
lastaan,"

Or. en

Tarkistus 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan johdanto-osan 14 kappale 
seuraavasti:
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 24 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään kahdeksan viikon 
äitiysloman synnytyksen jälkeen,"

Or. en

Perustelu

Äitiysloman pidentäminen 14 viikosta 24 viikkoon antaisi äskettäin synnyttäneille naisille 
mahdollisuuden imettää halutessaan vielä kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti ilman, että heidän 
tarvitsisi turvautua muihin keinoihin, kuten lääkärintodistuksiin.
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Tarkistus 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan johdanto-osan 14 kappale 
seuraavasti:
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 24 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään kuuden viikon 
äitiysloman synnytyksen jälkeen,"

Or. en

Tarkistus 111
Iratxe García Pérez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi) 
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Lisätään johdanto-osan 14 a kappale 
seuraavasti:
"jotta työntekijöitä autettaisiin 
sovittamaan yhteen työtä ja perhettä 
koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa, 
jäsenvaltioita kannustetaan 
tarkastelemaan, miten niiden 
oikeusjärjestyksissä voitaisiin taata 
työssäkäyville miehille henkilökohtainen 
isyysvapaa, jota ei voida siirtää toiselle ja 
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jonka aikana he säilyttäisivät työhön 
liittyvät oikeutensa,"

Or. en

Tarkistus 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 c kohta (uusi) 
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Korvataan johdanto-osan 17 kappale 
seuraavasti: 
"äitiyslomaa koskevilla säädöksillä ei ole 
merkitystä, jollei niihin liitetä 
työsopimuksessa olevien oikeuksien 
säilyttämistä, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden työlainsäädännön 
vaatimusten mukaisen palkan maksun 
jatkuminen,"

Or. en

Tarkistus 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

-1 e. Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"7 artikla
Yötyö
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
mainittuja työntekijöitä velvoiteta 
tekemään yötyötä:

a) synnytystä edeltävien kymmenen viikon 
aikana;
b) jäljellä olevana raskausaikana, jos se 
on välttämätöntä äidin tai syntymättömän 
lapsen terveyden kannalta;
c) imetysaikana enintään kuuden 
kuukauden ajan. 
2. Toimenpiteisiin, joihin viitataan 
1 kohdassa, on liityttävä kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti mahdollisuus:
a) siirtyä vastaavaan päivätyöaikaan; tai
b) pitää lomaa työstä tai jatkaa 
äitiyslomaa, mikäli edellä mainittu 
siirtyminen ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...].
3. Työntekijän, joka haluaa vapautuksen 
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yötyöstä, on ilmoitettava siitä 
työnantajalleen jäsenvaltioissa annettuja 
sääntöjä noudattaen ja toimitettava 
työnantajalle lääkärintodistus 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa. 
4. Yksinhuoltajien ja vaikeavammaisten 
lasten vanhempien kohdalla voidaan 
1 kohdassa tarkoitettuja ajanjaksoja 
pidentää jäsenvaltioissa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 115
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

-1 e. Korvataan 7 artikla seuraavasti: 
"7 artikla
Yötyö
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
mainittuja työntekijöitä velvoiteta 
tekemään yötyötä:
a) synnytystä edeltävien kymmenen viikon 
aikana;
b) jäljellä olevana raskausaikana, jos se 
on välttämätöntä äidin tai syntymättömän 
lapsen terveyden kannalta;
c) koko imetysaikana.
2. Toimenpiteisiin, joihin viitataan 
1 kohdassa, on liityttävä kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti mahdollisuus:
a) siirtyä vastaavaan päivätyöhön; tai
b) pitää lomaa työstä tai jatkaa 
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äitiyslomaa, mikäli edellä mainittu 
siirtyminen ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...].
3. Työntekijän, joka haluaa vapautuksen 
yötyöstä, on ilmoitettava siitä 
työnantajalleen asianomaisessa 
jäsenvaltiossa annettuja sääntöjä 
noudattaen ja toimitettava työnantajalle 
lääkärintodistus 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa.
4. Yksinhuoltajien ja vaikeavammaisten 
lasten äitien kohdalla voidaan 1 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa pidentää 
jäsenvaltioissa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti."

Or. et

Perustelu

Direktiivin mukaan yötyö muodostaa naisille erityisen terveysriskin raskausaikana ja tietyn 
ajan synnytyksen jälkeen. Tällaista riskiä ei aiheudu isille, joten heitä koskevat säännökset 
eivät tässä tapauksessa kuuluisi direktiivin soveltamisalaan. Direktiivin soveltamisala kattaa 
vain naisten ja lasten terveyden. Isiä ei sen vuoksi pidä sisällyttää yötyökiellon piiriin.

Tarkistus 116
Anna Záborská

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

Komission teksti Tarkistus

-1 f. Lisätään 7 a artikla seuraavasti:
"7 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
mainittuja työntekijöitä velvoiteta 
tekemään ylityötä raskauden aikana tai 
synnyttämistä seuraavien kuuden 
kuukauden aikana.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
mainittuja työntekijöitä velvoiteta 
tekemään sunnuntai- tai pyhätyötä 
raskauden aikana tai synnyttämistä 
seuraavien kuuden kuukauden aikana."

Or. en

Perustelu

Sekä pitkät että epätyypilliset työajat ovat todistetusti riskitekijöitä työntekijöiden terveydelle 
ja turvallisuudelle (ks. esim. Eurofound, "Extended and unusual working hours in European 
companies", Dublin, 2007; Relationships Foundation, "Working Time and Family 
Wellbeing", Cambridge, 2009). Raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä ja imettäviä 
työntekijöitä ei saisi velvoittaa ottamaan tällaisia riskejä. Päivähoitopalveluja ei myöskään 
ole tarjolla sunnuntaisin ja pyhäpäivisin, joten näiden päivien olisi oltava vapaapäiviä 
äideille, jotka haluavat sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän.

Tarkistus 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

-1 f. Lisätään 7 a artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että raskaana olevia, 
äskettäin synnyttäneitä ja imettäviä 
työntekijöitä ei velvoiteta tekemään 
ylityötä eikä sunnuntai- ja pyhätyötä 
raskauden aikana ja kuuden kuukauden 
ajan synnytyksen jälkeen."

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 24 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen synnytystä ja/tai sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 24 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen synnytystä ja/tai sen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 2 
artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 14 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. de

Perustelu

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

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

Tarkistus 121
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 2 
artiklassa mainituille työntekijöille 

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

2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 16 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen. 

Or. fr

Tarkistus 122
Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Edellä mainitun 18 viikon pituisen 
äitiysloman laskennassa on otettava 
huomioon seuraavat säännöt: 
– Kun on kyse 1 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson neljästä viimeisestä viikosta, 
kansallisella tasolla käytettävissä oleva 
vanhempainvapaa voidaan katsoa 
äitiyslomaksi edellyttäen, että se tarjoaa 
tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitetuille työntekijöille yleisen 
suojelutason, joka on riittävä direktiivissä 
säädettyyn tasoon nähden. Tässä 
tapauksessa myönnettävän vapaan keston 
on ylitettävä direktiivissä 96/34/EY 
säädetty vanhempainloman kesto. 
– Äitiysloman neljältä viimeiseltä viikolta 
maksettava korvaus ei saa olla pienempi 
kuin 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
korvaus, tai se voi vaihtoehtoisesti olla 
keskiarvo 18 viikon pituiselta 
äitiyslomalta maksettavasta korvauksesta, 
jonka on oltava vähintään (X prosenttia) 
viimeisimmästä kuukausipalkasta tai 
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keskikuukausipalkasta. 
– Jos jäsenvaltiossa on säädetty vähintään 
16 viikon äitiyslomasta, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa, kyseinen 
jäsenvaltio voi päättää, että kaksi 
viimeistä viikkoa käytetään kansallisella 
tasolla käytettävissä olevana 
isyysvapaana, jonka ajalta maksetaan 
sama korvaus. 

Or. es

Perustelu

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.

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

Tarkistus 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse 1 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson neljästä viimeisestä viikosta, 
kansallisella tasolla käytettävissä oleva 
perhevapaa voidaan katsoa tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi äitiyslomaksi 
edellyttäen, että se tarjoaa 2 artiklassa 
tarkoitetuille työntekijöille yleisen 
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suojelutason, joka vastaa tässä 
direktiivissä säädettyä tasoa. Tässä 
tapauksessa myönnetyn vapaan 
kokonaiskeston on ylitettävä direktiivissä 
96/34/EY säädetty vanhempainvapaan 
kesto.

Näistä äitiysloman neljästä viimeisestä 
viikosta maksettava palkka ei saa olla 
pienempi kuin 11 artiklan 3 kohdassa 
säädetty korvaus. Vaihtoehtoisesti palkka 
voi olla samansuuruinen kuin 18 viikon 
äitiysloman ajan maksettava 
keskimääräinen korvaus, joka on 
vähintään kaksi kolmasosaa 
viimeisimmästä kuukausipalkasta tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetusta keskikuukausipalkasta, ja 
kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
säätää sille enimmäismäärä. Jäsenvaltiot 
voivat säätää ajanjaksosta, jonka 
perusteella keskikuukausipalkka 
lasketaan." 

Or. de

Tarkistus 124
Eva-Britt Svensson

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. sv
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Perustelu

Äitiysloma – kuten vanhempainvapaakin – on oikeus eikä velvoite.

Tarkistus 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään
kahden viikon pakollinen äitiysloma, joka 
voidaan kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti jakaa pidettäväksi 
ennen synnytystä ja/tai synnytyksen 
jälkeen. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa
äitiysloman ennen synnytystä pidettävää 
osuutta.

Or. de

Tarkistus 126
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kahdeksan viikon pakollinen palkallinen
äitiysloma synnytyksen jälkeen.
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vai sen jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 127
Silvia Costa

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma, jonka 
ajalta maksetaan täyttä palkkaa,
synnytyksen jälkeen ja vähintään neljän 
viikon pakollinen äitiysloma, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa, ennen 
synnytystä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisen kansallisen 
lainsäädännön soveltamista, jossa 
säädetään pidemmästä pakollisesta 
lomasta ennen synnytystä. Jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että 2 artiklassa 
tarkoitetuilla työntekijöillä on oikeus valita 
vapaasti, pitävätkö he äitiysloman ei-
pakollisen osuuden ennen synnytystä vai 
sen jälkeen. Kymmenen viikon pakollista 
äitiyslomaa (kuusi viikkoa synnytyksen 
jälkeen ja neljä viikkoa ennen synnytystä) 
sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ennen 
lapsen syntymää tehtyjen työpäivien 
määrästä riippumatta.

Or. it
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Tarkistus 128
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. et

Perustelu

Raskausaikana ja synnytyksen jälkeen maksetaan korvausta eikä suinkaan palkkaa! 
Kyseisestä korvauksesta säädetään 11 artiklan 3 kohdassa, ja sitä käsitellään tarkistuksessa 
57.

Tarkistus 129
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään
kahden viikon pakollinen äitiysloma, joka 
voidaan kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti jakaa pidettäväksi 
ennen synnytystä ja/tai sen jälkeen.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet varmistaakseen, että 2 
artiklassa tarkoitetuilla työntekijöillä on 
oikeus valita vapaasti, pitävätkö he 
äitiysloman ei-pakollisen osuuden ennen 
synnytystä vai sen jälkeen.

Or. da

Perustelu

Äitiysloman pakollista osuutta ei periaatteellisista syistä saa pidentää. Vaikka naisten 
oikeuksista ja yhtäläisestä kohtelusta on huolehdittava, kunkin olisi voitava itse päättää, 
kuinka ja missä määrin hän haluaa käyttää oikeuksiaan. 

Tarkistus 130
Barbara Matera

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisen kansallisen 
lainsäädännön soveltamista, jossa 
säädetään pidemmästä pakollisesta 
lomasta ennen synnytystä. Jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet 
varmistaakseen, että 2 artiklassa 
tarkoitetuilla työntekijöillä on oikeus valita 
vapaasti, pitävätkö he äitiysloman ei-
pakollisen osuuden ennen synnytystä vai 
sen jälkeen.

Or. it
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Perustelu

Kymmenen jäsenvaltion (Italian, Ranskan, Belgian, Itävallan, Saksan, Luxemburgin, Kreikan, 
Bulgarian, Alankomaiden ja Suomen) kansallisessa lainsäädännössä säädetään pakollisesta 
äitiyslomasta ennen synnytystä.

Se, että kyseiset säännökset ovat pakollisia,
– parantaa naisten suojelua (jos asia jätettäisiin täysin heidän vapaan valintansa varaan, 
heillä saattaisi olla houkutus luopua oikeudestaan),
– parantaa ajallista ennustettavuutta, mitä työnantajat tarvitsevatkin työn järjestämisessä.

Tarkistus 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos lapsia syntyy useampia, 
äitiysloma kestää 31, 33, 35 tai 37 viikkoa 
sen mukaan, syntyykö kerralla kaksi, 
kolme, neljä vai viisi lasta.

Or. en

Perustelu

Se, että lapsia syntyy useampia, on erityinen haaste koko perheelle mutta varsinkin äidille. 
Tästä syystä hänelle olisi myönnettävä selvästi pidempi äitiysloma, jotta hän voi sopeutua 
äitiyteen ja toipua kunnolla syntymän jälkeen. Se, että lapsia syntyy useampia, on sitä paitsi 
harvinainen ilmiö, joten se ei aiheuta työnantajalle merkittävää taakkaa.

Tarkistus 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

2 a. Jos lapsia syntyy useampia, 
2 kohdassa tarkoitettua äitiyslomaa on 
pidennettävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 133
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työntekijän on ilmoitettava, milloin 
hän on päättänyt pitää äitiysloman ei-
pakollisen osuuden, viimeistään yhtä 
kuukautta ennen kuin loman on määrä 
alkaa.

Or. et

Perustelu

Kaksi kuukautta on kohtuuttoman pitkä määräaika. Jäsenvaltioiden työlainsäädännössä 
yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan asiasta on ilmoitettava viimeistään kuukautta 
etukäteen.

Tarkistus 134
Astrid Lulling

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

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

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään neljä viikkoa lisälomaa, 
jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, jos lapsia 
syntyy useampia tai jos äiti imettää.

Or. fr

Tarkistus 135
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään lisälomaa, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa,
erityistapauksissa, esimerkiksi jos äiti on 
vammainen, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, jos lapsi syntyy kuolleena, 
jos lapsi syntyy keisarinleikkauksella, jos
vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen tai 
jos lapsia syntyy useampia. Synnytyksen 
jälkeen myönnettävän lisäloman on oltava 
kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon.

Or. et
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Tarkistus 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään asianmukaista lomaa 
erityistapauksissa, esimerkiksi jos lapsi 
syntyy ennenaikaisesti, jos lapsi syntyy 
kuolleena, jos lapsi syntyy 
keisarinleikkauksella, jos vastasyntynyt 
joutuu jäämään sairaalahoitoon, jos lapsi 
on vammainen, jos äiti on vammainen, jos 
äiti on teini-ikäinen, jos lapsia syntyy 
useampia tai jos synnytys tapahtuu 
18 kuukauden kuluessa edellisestä 
synnytyksestä. Synnytyksen jälkeen 
myönnettävän lisäloman on oltava 
kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 137
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään lisälomaa, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, vastasyntynyt joutuu 
jäämään sairaalahoitoon, lapsi on 
vammainen tai jos lapsia syntyy useampia. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään lisälomaa, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, jos lapsi syntyy kuolleena, 
jos lapsi syntyy keisarinleikkauksella, jos
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Lisäloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon.

vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen,
jos äiti on vammainen, jos äiti on teini-
ikäinen, jos lapsia syntyy useampia tai jos 
synnytys tapahtuu 18 kuukauden 
kuluessa edellisestä synnytyksestä. 
Synnytyksen jälkeen myönnettävän
lisäloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon. 
Lisäksi on varmistettava 12 viikon loma, 
jonka ajalta maksetaan täyttä palkkaa, jos 
lapsi syntyy kuolleena.

Or. pt

Tarkistus 138
Iratxe García Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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sairaus tai komplikaatio, ei vaikuta 
äitiysloman kestoon."

Or. de

Tarkistus 141
Siiri Oviir

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. et

Perustelu

Äitiysloma merkitsee poissaoloa työstä. Jos naisen pitäisi palata työhön äitiysloman jälkeen 
mutta hän sairastuu (jos hän esim. on masentunut), hän voi saada todistuksen 
työkyvyttömyydestä niin kuin kuka tahansa muukin. Tähän ei liity syrjintää. Lisäksi on 
otettava huomioon, että monissa jäsenvaltioissa äitiysloman jälkeen pidetään 
vanhempainvapaata.

Tarkistus 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin.
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Or. et

Tarkistus 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti myönnetään yli 
18 viikon äitiysloma, tämä voidaan laskea 
mukaan 3 ja 4 kohdassa säädettyyn 
mahdolliseen lisälomaan.

Or. en

Tarkistus 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioita on kannustettava 
kansallisen lainsäädännön puitteissa 
soveltamaan itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin tähän direktiiviin 
sisältyviä säännöksiä vastaavia 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudellinen tilanne vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa, joten kussakin maassa olisi annettava säännöksiä itsenäisten 
ammatinharjoittajien oikeuksien turvaamiseksi.
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Tarkistus 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on taattava äidin 
oikeudet varmistamalla erityistyöehdot, 
jotka mahdollistavat vammaisten lasten 
auttamisen.

Or. en

Tarkistus 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että äitiyslomaa koskevia tämän 
direktiivin säännöksiä sovelletaan myös 
alle 12 kuukauden ikäisten lasten
adoptioihin."

Or. en
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Tarkistus 147
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla
Isyysvapaa tai jaettu äitiysloma
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
työntekijälle, jonka puoliso on äskettäin 
synnyttänyt, oikeuden vähintään neljän 
viikon, joista kaksi on pakollisia, 
yhtämittaiseen isyysvapaaseen tai jaettuun 
äitiyslomaan, jonka ajalta maksetaan 
täyttä palkkaa, jota ei voida siirtää toiselle 
ja joka ajoittuu työntekijän aviopuolison 
tai kumppanin synnytyksen jälkeen.
Jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
ottaneet käyttöön vähintään kahden 
viikon yhtämittaista isyysvapaata tai 
jaettua äitiyslomaa, jonka ajalta 
maksetaan täyttä palkkaa, jota ei voida 
siirtää toiselle ja joka ajoittuu työntekijän 
aviopuolison tai kumppanin synnytyksen 
jälkeen, kannustetaan voimakkaasti 
ottamaan se käyttöön, jotta voidaan 
edistää vanhempien tasapuolista 
osallistumista perhettä koskevien 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
yhteensovittamiseen.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
työntekijälle, jonka puoliso on äskettäin 
synnyttänyt, oikeuden erityisvapaaseen, 
johon sisältyy käyttämätön osuus 
äitiyslomasta, jos äiti kuolee tai on 
fyysisesti vammainen."

Or. pt
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Tarkistus 148
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että työnantajat eivät voi omia etujaan 
ajatellen keskeyttää äitiyslomaa, 
isyysvapaata tai hoitovapaata, ja
2 artiklassa tarkoitettujen työntekijöiden 
irtisanomisen ja sen valmistelun 
kieltämiseksi aikana, joka alkaa 
raskauden alkaessa ja päättyy yhden 
vuoden kuluttua 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymisestä.
Irtisanominen kyseisenä ajanjaksona 
katsotaan syrjinnäksi, ja siitä on esitettävä 
kirjallisesti asianmukainen perustelu, 
lukuun ottamatta erityisiä tapauksia, jotka 
eivät liity työntekijän tilaan ja joissa 
irtisanominen on kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön mukaan sallittua 
edellyttäen tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut suostumuksensa.

Or. pt

Tarkistus 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

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

tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen,
että työnantajat eivät voi omia etujaan 
ajatellen keskeyttää lapsenhoitoa varten 
tarkoitettua äitiyslomaa, ja 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi aikana, 
joka alkaa raskauden alkaessa ja päättyy 
aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä. 
Irtisanomisen kyseisenä ajanjaksona on 
oltava muodollisesti perusteltu, ja siitä on 
esitettävä kirjallisesti asianmukainen 
perustelu, lukuun ottamatta erityisiä 
tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

Or. en

Tarkistus 150
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\799597FI.doc 51/62 PE431.025v01-00

FI

suostumuksensa. suostumuksensa.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen suojella naisia jonkin aikaa sen jälkeen, kun he palaavat äitiyslomalta töihin.

Tarkistus 151
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On tarpeen suojella naisia jonkin aikaa sen jälkeen, kun he palaavat äitiyslomalta töihin.
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Tarkistus 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 153
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että äitiyslomalla olevilla työntekijöillä on 
sama irtisanomissuoja kuin se, jota 
sovelletaan 1 artiklan mukaisesti 
2 artiklassa tarkoitettuihin työntekijöihin.

Or. en

Tarkistus 155
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. edellä 5, 6 ja 7 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa 
työsopimukseen liittyvät oikeudet, 
mukaan lukien palkan maksun 
jatkuminen ja/tai oikeus riittävään 
korvaukseen, on turvattava kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti 2 artiklassa mainituille 
työntekijöille;"
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Or. fr

Tarkistus 156
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"b) palkan maksun jatkuminen [...] 2 
artiklassa tarkoitetuille työntekijöille tai
heidän oikeutensa riittävään 
korvaukseen;"

Or. fr

Tarkistus 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

"c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana; yrityksen 
uudelleenjärjestelystä tai 
tuotantoprosessin perusteellisesta 
uudelleenjärjestelystä johtuvissa 
poikkeustilanteissa työntekijän 
edunvalvojalla on aina oltava 
mahdollisuus neuvotella yhdessä 
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työnantajan kanssa siitä, miten kyseiset 
muutokset vaikuttavat työntekijään".

Or. de

Tarkistus 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon, 
kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä 
mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa. Enimmäismäärä ei saa olla 
pienempi kuin se korvaus, johon 2 
artiklassa tarkoitettu työntekijä olisi 
oikeutettu, mikäli hänen työskentelynsä 
keskeytyisi terveydellisistä syistä. 
Jäsenvaltiot voivat säätää ajanjaksosta, 
jonka perusteella keskipalkka lasketaan."

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus ei saa olla pienempi 
kuin se korvaus, johon 2 artiklassa 
tarkoitettu työntekijä olisi oikeutettu, 
mikäli hänen työskentelynsä keskeytyisi 
terveydellisistä syistä, tai pienempi kuin 
kaksi kolmasosaa työntekijän 
viimeisimmästä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesta 
kuukausipalkasta. Kansallisessa 
lainsäädännössä voidaan säätää 
enimmäismääristä ja 
määräytymisjaksoista."

Or. de

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 159
Anna Záborská

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

Komission teksti Tarkistus

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa.
Enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 
se korvaus, johon 2 artiklassa tarkoitettu 
työntekijä olisi oikeutettu, mikäli hänen 
työskentelynsä keskeytyisi terveydellisistä 
syistä. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskipalkka lasketaan."

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan 
samansuuruiseksi, mikäli se takaa 
viimeisintä kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon 
pakollisen äitiysvapaan aikana."

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on direktiivin 2006/54/EY mukainen.

Tarkistus 160
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa asianomaiselle 
työntekijälle vähintään samansuuruisen
tulon kuin tämä saisi terveydellisistä syistä 
tapahtuneen työskentelyn keskeytymisen 
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mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa. Enimmäismäärä ei saa olla 
pienempi kuin se korvaus, johon 2 
artiklassa tarkoitettu työntekijä olisi 
oikeutettu, mikäli hänen työskentelynsä 
keskeytyisi terveydellisistä syistä. 
Jäsenvaltiot voivat säätää ajanjaksosta, 
jonka perusteella keskipalkka lasketaan."

vuoksi, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa.
Jäsenvaltioiden ja/tai 
työmarkkinaosapuolten on määriteltävä 
korvauksen taso siten, että otetaan 
huomioon ja turvataan naisten oikeudet 
ja sukupuolten yhtäläinen kohtelu."

Or. da

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tällainen järjestely olisi jätettävä jäsenvaltioiden 
päätettäväksi. Sosiaalietuuksien tason ja palkkausta koskevien määräysten on 
vastaisuudessakin kuuluttava jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 161
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa. 
Enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 
se korvaus, johon 2 artiklassa tarkoitettu 
työntekijä olisi oikeutettu, mikäli hänen 
työskentelynsä keskeytyisi terveydellisistä 
syistä. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella keskipalkka 
lasketaan."

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa. Jäsenvaltiot 
voivat säätää ajanjaksosta, jonka 
perusteella keskipalkka lasketaan."

Or. fr
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Tarkistus 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden saama korvaus ei saa olla 
pienempi kuin se korvaus, johon 
2 artiklassa tarkoitettu äskettäin 
synnyttänyt tai imettävä työntekijä olisi 
oikeutettu, mikäli hänen työskentelynsä 
keskeytyisi terveydellisistä syistä;"

Or. en

Tarkistus 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti: 
"5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet kannustaakseen 
työnantajia ja edistääkseen 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
äitiyslomalta palaavien työntekijöiden 
työhönpaluun ja kouluttamisen 
tukemiseksi tarvittaessa ja/tai työntekijän 
pyynnöstä sekä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti."

Or. en
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Tarkistus 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 11 a artikla seuraavasti:
"11 a artikla
Poissaolo työstä imetyksen vuoksi 
Lastaan imettävällä äidillä on oikeus olla 
poissa työstä imetystä varten. 
Jäsenvaltioiden on otettava imettävät äidit 
asianmukaisesti huomioon."

Or. en

Tarkistus 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 11 b artikla seuraavasti:
"11 b artikla
Syrjinnän ehkäiseminen
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
työehtosopimusten tai käytäntöjen avulla 
työnantajia toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä, joilla estetään naisten 
syrjintä raskauden, äitiysloman tai 
adoptiovapaan perusteella."

Or. en
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Tarkistus 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 12 d artikla seuraavasti:
"12 d artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2002/73/EY, sellaisena kuin se 
on laadittuna uudelleen direktiivillä 
2006/54/EY, 20 artiklan mukaisesti 
nimetyillä elimillä, joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, on 
toimivalta myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, 
kunhan ne liittyvät ensisijaisesti 
yhdenvertaiseen kohteluun eivätkä 
työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen."

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Myös perhe- ja työelämän yhteensovittamisessa olisi pyrittävä vähentämään byrokratiaa. Jos 
kansallisten tasa-arvoelinten työtä lisätään äitiyslomaan liittyvillä tehtävillä, toimitaan tämän 
tavoitteen vastaisesti. 

Tarkistus 167
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... [viisi vuotta direktiivin 

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... [kolme vuotta direktiivin 
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antamisen jälkeen] ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, 
jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin 92/85/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
soveltamisesta.

antamisen jälkeen] ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, 
jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin 92/85/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
soveltamisesta.

Or. fr

Tarkistus 168
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 
työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen 
näkemykset. Naisten ja miesten tasa-
arvon huomioon ottamista kaikessa 
toiminnassa koskevan periaatteen 
mukaisesti kyseisessä kertomuksessa on 
muun muassa esitettävä arvio 
toimenpiteiden vaikutuksista naisiin ja 
miehiin. Annettujen tietojen pohjalta 
kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
92/85/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 
tarkistamiseksi ja ajan tasalle 
saattamiseksi.

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 
työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen 
näkemykset. Annettujen tietojen pohjalta 
kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
92/85/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 
tarkistamiseksi ja ajan tasalle 
saattamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Niin kauan kuin miehet eivät biologisista syistä voi synnyttää tai imettää, tämä direktiivi 
koskee ainoastaan raskaana olevia ja äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä naispuolisia 
työntekijöitä. Sen vuoksi ei ole syytä viitata naisten ja miesten tasa-arvoon. Jos miehille 
koskaan tulisi biologisesti mahdolliseksi synnyttää lapsia, sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
säännöksiä olisi tällöin sovellettava, koska miehet ja naiset olisivat samassa tilanteessa.
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Tarkistus 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 
työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen 
näkemykset. Naisten ja miesten tasa-arvon 
huomioon ottamista kaikessa toiminnassa 
koskevan periaatteen mukaisesti kyseisessä 
kertomuksessa on muun muassa esitettävä 
arvio toimenpiteiden vaikutuksista naisiin 
ja miehiin. Annettujen tietojen pohjalta 
kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
92/85/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 
tarkistamiseksi ja ajan tasalle 
saattamiseksi.

2. Komission kertomuksessa on otettava 
tarvittaessa huomioon 
työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen 
näkemykset. Naisten ja miesten tasa-arvon 
huomioon ottamista kaikessa toiminnassa 
koskevan periaatteen mukaisesti kyseisessä 
kertomuksessa on muun muassa esitettävä 
arvio toimenpiteiden vaikutuksista naisiin 
ja miehiin. Siihen on lisäksi sisällyttävä 
vaikutustenarviointi, jossa analysoidaan 
äitiysloman keston pidentämisen 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 
koko Euroopan unionissa. Annettujen 
tietojen pohjalta kyseiseen kertomukseen 
on sisällytettävä tarvittaessa ehdotuksia 
direktiivin 92/85/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
tarkistamiseksi ja ajan tasalle 
saattamiseksi.
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