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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0637),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 137 straipsnio 2 dalį bei 141 
straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0340/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 175 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmąjį pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0267/2009),

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Direktyvos pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo ir 
dėl priemonių, skirtų padėti darbuotojams 
derinti profesinį ir šeimos gyvenimą, 
nustatymo
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Or. en

Pagrindimas

Dėl sudėtinio teisinio pagrindo, į kurį įtraukta EB sutarties 141 straipsnio 3 dalis, galima 
išplėsti direktyvos taikymo sritį. Šio bendru požiūriu galima įmonėms duoti aiškesnį ženklą, 
kad su žmonių reprodukcija yra susiję ir vyrai, ir moterys.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Europos Sąjungos principų. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 21 ir 23 straipsniuose draudžiama 
bet kokia diskriminacija dėl lyties ir 
reikalaujama visose srityse užtikrinti 
moterų ir vyrų lygybę.

(4) Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Europos Sąjungos principų. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 21 ir 23 straipsniuose draudžiama 
bet kokia diskriminacija dėl lyties ir 
reikalaujama visose srityse užtikrinti 
moterų ir vyrų lygybę bei profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Or. en

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2008 m. vasario 26 d. Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo sprendime, 
kuris priimtas išnagrinėjus bylą C-506/06 
(S. Mayr prieš „Flöckner“ bendrovę)1, 
nustatyta, kad tuo atveju, kai darbuotojai 
moteriai sudaromos nepalankios sąlygos, 
nes ji neatvyko į darbą dėl to, kad jai buvo 
paskirta dirbtinio apvaisinimo procedūra, 
susiduriama su tiesiogine diskriminacija 
lyties pagrindu.
1 [2008] Teismų praktikos rinkinys Nr. I-01017.

Or. en
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Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2009 m. birželio 18 d. Europos 
socialinių partnerių pasirašytas 
peržiūrėtas bendrasis susitarimas dėl 
vaiko priežiūros atostogų pakankamai 
neapima pašalpų mokėjimo klausimų ir 
tam tikrų atostogų dėl šeiminių 
priežasčių, taigi šis susitarimas neatlieka 
savo vaidmens ir nėra svarbi priemonė, 
skirta tėvų asmeninio ir profesinio 
gyvenimo pusiausvyrai pagerinti. 

Or. en

Pagrindimas

Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų yra svarbus vienodų galimybių 
užtikrinimo politikos aspektas, kuris skatina derinti profesinį, asmeninį ir šeimos gyvenimą, 
tačiau jame nustatomi tik minimalūs reikalavimai, taigi šis susitarimas tėra pirmojo etapo 
priemonė.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Pagal 2002 m. kovo mėn. 15 ir 16 d. 
Barselonoje vykusiam Europos Vadovų 
Tarybos susitikimui pirmininkaujančios 
valstybės išvadose numatytus tikslus 
valstybės narės turėtų panaikinti kliūtis, 
trukdančias moterims dalyvauti darbo 
rinkoje, ir iki 2010 m. sukurti 
infrastruktūrą, kad vaikų priežiūros 
paslaugos būtų teikiamos ne mažiau kaip 
90 % vaikų nuo trejų metų iki privalomojo 
mokyklinio amžiaus ir ne mažiau kaip 
33 % vaikų iki 3 metų, ir sudaryti 
vienodas sąlygas gauti tokias paslaugas 
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miesto ir kaimo vaikams.

Or. en

Pagrindimas

2002 m. kovo mėn. Barselonoje susirinkusi Europos Vadovų Taryba nutarė, kad valstybės 
narės turėtų panaikinti kliūtis, trukdančias moterims dalyvauti darbo rinkoje, ir iki 2010 m. 
sukurti infrastruktūrą, kad vaikų priežiūros paslaugos būtų teikiamos ne mažiau kaip 90 % 
vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir ne mažiau kaip 33 % vaikų iki 3 
metų, ir vienodas sąlygas gauti tokias paslaugas miesto ir kaimo vaikams.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Pasaulio sveikatos organizacijos 
2002 m. balandžio 16 d. rekomendacijoje 
dėl pasaulinės kūdikių ir mažų vaikų 
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mitybos strategijos nurodoma, kad 
siekiant, jog kūdikiai geriausiai augtų ir 
vystytųsi, pirmuosius šešis gyvenimo 
mėnesius jie turi būti maitinami tik 
krūtimi. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis PSO rekomendacija, tam, kad kūdikiai gerai augtų ir vystytųsi, pirmuosius šešis 
gyvenimo mėnesius jie turi būti maitinami tik krūtimi.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Nuostatos dėl motinystės atostogų 
pagal šią direktyvą neturėtų prieštarauti 
valstybių narių numatytoms kitoms 
taisyklėms dėl vaiko priežiūros atostogų ir 
pagal šią direktyvą šios taisyklės neturėtų 
būti silpninamos. Motinystės atostogos, 
tėvystės atostogos ir vaiko priežiūros 
atostogos papildo vienos kitas ir jas 
derinant galima geriau suderinti profesinį 
ir šeimos gyvenimą. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos yra 

(9) Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos yra 
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pažeidžiamos, todėl būtina suteikti joms 
teisę į ne trumpesnes nei 18
nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos po gimdymo, yra privalomos.

pažeidžiamos, todėl būtina suteikti joms 
teisę į ne trumpesnes nei 20
nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos po gimdymo, yra privalomos.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Kad motinystės atostogos būtų 
vertinamos kaip nurodyta šioje 
direktyvoje, atostogos dėl šeiminių 
priežasčių, kurios suteikiamos pagal 
nacionalinius įstatymus, turėtų būti 
ilgesnės kaip laikotarpiai, numatyti 
Direktyvoje 96/34/EB; jos turėtų būti 
mokamos, kaip numatyta pagal šią 
direktyvą […]; taip pat turėtų būti 
taikomos šioje direktyvoje numatytos 
garantijos, susijusios su atleidimu iš 
darbo, grįžimu į tą patį darbą arba į 
lygiavertes pareigas ir susijusios su 
diskriminacija. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės, kurios jau turi teisines nuostatas dėl ilgesnių vaiko priežiūros 
atostogų abiems tėvams, galėtų ir toliau taikyti šias palankias sąlygas, tuo nedarydamos 
įtakos kitoms valstybėms narėms arba nemenkindamos pasiūlymo dėl direktyvos, pagal kurią 
pailginamos motinystės atostogos visoje ES, poveikio.
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Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Atsižvelgiant į demografinės 
padėties tendencijas Europos Sąjungoje, 
būtina skatinti gimstamumą pasitelkiant 
specialius teisės aktus ir priemones, 
kuriuos taikant būtų galima veiksmingiau 
derinti darbą, asmeninį ir šeimos 
gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Todėl moterys turėtų būti apsaugotos 
nuo diskriminacijos dėl nėštumo arba 
motinystės atostogų ir galėtų pasinaudoti 
tinkamomis teisinės apsaugos 
priemonėmis, siekiant užtikrinti jų teises į 
deramas darbo sąlygas ir galimybę geriau 
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derinti šeimos ir profesinį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Tarybos ir užimtumo ir socialinės 
politikos ministrų, posėdžiavusių Taryboje
2000 m. birželio 29 d., parengtoje 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų 
dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimos 
gyvenime ir profesinėje veikloje1 valstybės 
narės skatinamos išnagrinėti, ar pagal jų 
atitinkamas teisės sistemas dirbantiems 
vyrams gali būti suteikta asmeninė ir 
neperduodama teisė išeiti tėvystės 
atostogų, išsaugant savo teises, susijusias 
su darbu.
1OL C 218, 2000 7 31, p. 5.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos ir užimtumo ir socialinės politikos ministrų 2000 m. birželio 29 d. parengtoje 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimos gyvenime ir profesinėje 
veikloje valstybės narės skatinamos išnagrinėti, ar pagal jų atitinkamas teisės sistemas 
dirbantiems vyrams gali būti suteikta asmeninė ir neperduodama teisė išeiti tėvystės atostogų, 
išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Daugelis valstybių narių reagavo palankiai.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Siekiant padėti darbuotojams derinti 
jų profesines bei šeimines teises ir 
įsipareigojimus, itin svarbu užtikrinti 
ilgiau trunkančias motinystės ir tėvystės 
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atostogas, taip pat ir įvaikinimo atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos ir užimtumo ir socialinės politikos ministrų 2000 m. birželio 29 d. parengtoje 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimos gyvenime ir profesinėje 
veikloje valstybės narės skatinamos išnagrinėti, ar pagal jų atitinkamas teisės sistemas 
dirbantiems vyrams gali būti suteikta asmeninė ir neperduodama teisė išeiti tėvystės atostogų, 
išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Daugelis valstybių narių reagavo palankiai.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) Siekiant tikros vyrų ir moterų 
lygybės labai svarbu, kad vyrai turėtų teisę 
išeiti mokamų tėvystės atostogų pagal tas 
pačias taisykles, kaip ir taikomas 
motinystės atostogoms, išskyrus jų 
trukmę, siekiant palaipsniui sukurti 
sąlygas, kurių reikia moterų ir vyrų 
dalyvavimui lygiomis teisėmis profesinėje 
veikloje ir šeimos gyvenime. Ši teisė turėtų 
būti suteikiama ir nesusituokusioms 
poroms.
Siekiant skatinti vienodas abiejų tėvų 
galimybes dalyvauti derinant šeimos teises 
ir įsipareigojimus, valstybės narės, 
kuriose neprivaloma išeiti tėvystės 
atostogų, raginamos nustatyti, kad šios 
atostogos būtų privalomos.

Or. en

Pagrindimas

Tėvystės atostogos galėtų būti privalomos, kad vyrams nebūtų daromas socialinis spaudimas 
jų atsisakyti. Svarbu darbo rinkoje duoti ženklą ir nurodyti, kad ir vyrai privalo palikti savo 
darbo vietą, kai jie susilaukia vaikų. Todėl ekonominė veikla turi būti organizuota taip, kad 
būtų atsižvelgta į žmonių reprodukciją, kuri yra ne tik didelės socialinės svarbos, bet taip pat 
ir vyrų, ir moterų teisė ir atsakomybė.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) Atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
gyventojų senėjimo reiškinį ir į 2006 m. 
spalio 12 d. Komisijos komunikatą 
„Europos demografijos ateitis: iššūkį 
paversti galimybe“ reikia sudaryti visas 
sąlygas veiksmingai apsaugoti motinystę 
ir tėvystę.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į demografinę kaitą ir į tai, kad svarbu turėti kelis vaikus, reikia užtikrinti 
sąlygas iš tikrųjų pasinaudoti motinytės ir tėvystės atostogomis.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13e) 2007 m. gruodį posėdžiavusios 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų tarybos (angl. 
EPSCO) išvadose dėl moterų ir vyrų 
subalansuoto vaidmens užimtumo, 
augimo ir socialinės sanglaudos srityje 
Taryba pripažįsta, kad darbo ir šeimos bei 
asmeninio gyvenimo derinimas yra itin 
svarbus siekiant skatinti vyrų ir moterų 
lygybę darbo rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

2007 m. gruodį posėdžiavusios Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
tarybos (angl. EPSCO) išvadose dėl moterų ir vyrų subalansuoto vaidmens užimtumo, augimo 
ir socialinės sanglaudos srityje Taryba pripažįsta, kad darbo ir šeimos bei asmeninio 
gyvenimo derinimas yra itin svarbus siekiant skatinti vyrų ir moterų lygybę darbo rinkoje.
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Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės nacionalinėse teisės 
sistemose turėtų numatyti priemones, 
skirtas užtikrinti, kad, pažeidus šioje 
direktyvoje numatytas prievoles, 
darbuotojui padaryta žala būtų iš tiesų, 
veiksmingai ir kompensuojama arba 
atlyginama, kaip, valstybių narių 
nuomone, yra tinkama, ir šios priemonės 
turėtų būti atgrasomojo pobūdžio ir 
proporcingos patirtai žalai. 

Or. en

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Diskriminacijos aukos turėtų turėti 
tinkamų teisinės apsaugos priemonių. 
Siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
apsaugą, asociacijoms, organizacijoms 
arba kitiems juridiniams asmenims turėtų 
būti suteikta teisė nukentėjusiojo vardu 
arba jį remiant dalyvauti teismo 
procesuose laikantis tvarkos, kuri, 
valstybių narių nuomone, yra tinkama, 
nepažeidžiant nacionalinių procesinių 
taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą 
ir gynybą teismuose.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi 
reikalavimai. Taip valstybėms narėms 
suteikiama galimybė toliau nustatyti arba 
taikyti palankesnes nuostatas. Įgyvendinus 
šią direktyvą, neturėtų pablogėti padėtis 
valstybėse narėse.

(20) Šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi 
reikalavimai. Taip valstybėms narėms 
suteikiama galimybė toliau nustatyti arba 
taikyti palankesnes nuostatas. Įgyvendinus 
šią direktyvą, neturėtų pablogėti padėtis 
valstybėse narėse, ypač kai tai susiję su 
nacionaliniais įstatymais, pagal kuriuos 
derinant vaiko priežiūros ir motinystės 
atostogas motinai suteikiama galimybė 
išeiti bent 20 savaičių atostogų, 
suteikiamų iki ir (arba) po gimdymo ir už 
kurias atlyginama bent taip, kaip 
numatyta pagal šią direktyvą.

Valstybės narės, kurios iki šiol nesiėmė 
tinkamų priemonių, skirtų vienodam 
požiūriui viešajame ir privačiajame 
sektoriuose į nėščias ir neseniai 
pagimdžiusias arba krūtimi maitinančias 
darbuotojas, taip pat į darbuotojas, 
kurioms netaikomos Direktyvos 
92/85/EEB 2 straipsnio apibrėžtys,
užtikrinti, primygtinai raginamos tai 
padaryti siekiant turėti kuo daugiau 
naudos iš didesnio gimstamumo ir 
didesnio moterų užimtumo lygio. Šiuo 
tikslu turėtų būti svarstomos darbdaviams 
skirtos mokesčių paskatos.

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacijos 2002 m. balandžio 16 d. rekomendacijoje dėl pasaulinės 
kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategijos nurodoma, kad siekiant, jog kūdikiai geriausiai 
augtų ir vystytųsi, pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius jie turi būti maitinami tik krūtimi. 
Atsižvelgiant į tai nustatytas minimalus reikalavimas suteikti 20 savaičių atostogų. 
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 14 konstatuojamoji dalis keičiama 
taip:
„kadangi dėl nėščių, neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų pažeidžiamumo yra būtina 
suteikti joms teisę į mažiausiai 20
nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš ir (arba) po gimdymo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos [...] po gimdymo, yra 
privalomos“

Or. en

Pagrindimas

20 savaičių motinystės atostogų trukmė yra pakankama, kad moterys ramiai galėtų maitinti 
krūtimi ir atsigautų po gimdymo bei sukurtų stiprų ryšį su savo vaiku. Atsižvelgiant į tai 
pažymėtina, kad PSO rekomenduoja vaiką maitinti tik krūtimi pirmuosius šešiais jo gyvenimo 
mėnesius. 

Ilgesnis laikotarpis galėtų sumažinti moterų galimybes grįžti į darbo rinką. 

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 17 konstatuojamoji dalis keičiama 
taip:
„kadangi, be to, nuostatos dėl motinystės 
atostogų taip pat netektų prasmės, jei 
nebūtų išlaikomos visos su darbo 
sutartimi susijusios teisės, įskaitant viso 
atlyginimo išlaikymą ir [...] teisė į tokio 
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paties dydžio pašalpą;“ 

Or. en

Pagrindimas

Moterims turi būti kompensuojama remiantis viso atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų 
finansiškai vien dėl to, kad yra motinos.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 1 straipsnis papildomas tokia 1a 
dalimi:
„1a. Šia direktyva taip pat siekiama 
nėščioms ar pagimdžiusioms 
darbuotojoms suteikti didesnę galimybę 
likti darbo rinkoje ar į ją sugrįžti ir darbą 
suderinti su asmeniniu ir šeiminiu 
gyvenimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EB sutarties 141 straipsnį, įtrauktą į svarstomo pasiūlymo teisinį pagrindą, 
įterpiama dalimi siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti tokius klausimus, 
kaip antai lanksčios darbo sąlygos ir tėvystės atostogos.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
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Sąvokos
Šioje direktyvoje:
a) „nėščia darbuotoja“ – tai pagal bet 
kokio pobūdžio sutartį įdarbinta nėščia 
darbuotoja, įskaitant namų darbininkes, 
kuri praneša savo darbdaviui apie savo 
padėtį, kaip nustatyta pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
praktiką;
b) „neseniai pagimdžiusi darbuotoja“ –
tai pagal bet kokio pobūdžio sutartį 
įdarbinta darbuotoja, įskaitant namų 
darbininkes, kuri neseniai pagimdė, kaip 
tai apibrėžta pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) nacionalinę praktiką, ir 
kuri praneša savo darbdaviui apie savo 
padėtį, kaip nustatyta pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
praktiką;
c) „maitinanti krūtimi darbuotoja“ – tai 
pagal bet kokio pobūdžio sutartį įdarbinta
krūtimi maitinanti darbuotoja, įskaitant 
namų darbininkes, kaip tai apibrėžta 
pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
nacionalinę praktiką, ir kuri praneša 
savo darbdaviui apie savo padėtį, kaip 
nustatyta pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) praktiką;“

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1d dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d. 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis
Gairės
1. Komisija, pasitarusi su valstybėmis 
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narėmis ir padedama Darbuotojų 
saugos, sveikatos ir higienos patariamojo 
komiteto, parengia dirbančių vyrų ir 
moterų reprodukcinei sveikatai ir 2 
straipsnyje nurodytų darbuotojų saugai 
ir sveikatai kenksmingų cheminių, 
fizinių ir biologinių veiksnių ir gamybos 
procesų įvertinimo rekomendacijas. Šios 
gairės peržiūrimos ir nuo 2012 m. 
atnaujinamos bent kas penkerius metus.
Šio straipsnio pirmoje dalyje 
nurodomose rekomendacijose taip pat 
rašoma apie judėjimą ir padėtis, protinį 
ir fizinį nuovargį bei kitas fizinės ir 
protinės įtampos rūšis, susijusias su 2 
straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atliekamu darbu.
2. Šio straipsnio pirmoje dalyje 
nurodytų rekomendacijų tikslas yra 
suteikti pagrindą 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam įvertinimui.
Šiuo tikslu valstybės narės praneša apie 
tokias rekomendacijas visiems 
darbdaviams ir visiems darbuotojams bei
darbuotojoms ir (arba) jų atstovams bei 
socialiniams partneriams atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atnaujinti gaires atsižvelgiant į padėties ir žinių vystymąsi. Be to, pavojų sveikatai ir 
saugai kyla ir vyrams, ir moterims, todėl į juos reikia atsižvelgti bendriau, nes jie svarbūs net 
ir prieš apvaisinimą.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e. 4 straipsnis pakeičiamas taip:
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„4 straipsnis
Įvertinimas, informacija ir konsultacija
1. Darbdavys į rizikos vertinimą, 
atliekamą pagal Direktyvą 89/391/EEB, 
įtraukia darbuotojų (vyrų ir moterų) 
reprodukcinių sutrikimų rizikos 
įvertinimą.
2. Kalbant apie visų veiklos rūšių, 
galinčių kelti konkrečią veiksnių, 
procesų arba darbo sąlygų, kurių 
neišbaigtas sąrašas pateikiamas I priede, 
poveikio riziką, darbdavys, tiesiogiai 
arba taikydamas Direktyvos 89/391/EEB 
7 straipsnyje nurodytas apsaugos ir 
prevencijos priemones, įvertina tokio 
poveikio 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms ir darbuotojoms, 
galinčioms atsidurti vienoje iš 
2 straipsnyje nurodytų situacijų, pobūdį, 
mastą ir trukmę įmonėje arba įstaigoje 
tam, kad:
– įvertintų 2 straipsnyje nurodytų 
darbuotojų ir darbuotojų, galinčioms 
atsidurti vienoje iš 2 straipsnyje nurodytų 
situacijų, saugai ir sveikatai keliamą 
riziką ir bet kokį galimą poveikį 
nėštumui ar maitinimui krūtimi,
– nuspręstų, kokių priemonių reikia 
imtis.
3. Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 
10 straipsnio, 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos ir darbuotojos, galinčios 
atsidurti vienoje iš 2 straipsnyje 
nurodytų situacijų, įmonės ir (arba) 
įstaigos darbuotojos ir (arba) jų atstovai 
bei susiję socialiniai partneriai yra 
informuojami apie šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto įvertinimo rezultatus ir apie 
visas darbo saugos ir sveikatos apsaugos 
priemones, kurių bus imtasi.
4. Imamasi tinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų 
atstovai atitinkamoje įmonėje arba 
įstaigoje galėtų stebėti šios direktyvos 
taikymą ar dalyvauti ją taikant, ypač dėl 2 
dalyje nurodytų priemonių, kurias nustato 
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darbdavys, nepažeisdami darbdavio 
atsakomybės nustatyti šias priemones.
5. Konsultavimasis su darbuotojais ir 
(arba) jų atstovais ir jų dalyvavimas 
sprendžiant klausimus, patenkančius į 
šios direktyvos taikymo sritį, vyksta pagal 
Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Ir vyrai, ir moterys 
prieš apvaisinimą gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą ir chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo 
normos. Tačiau stipriausias poveikis būtų daromas embrionui. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, 
kad į visas kitas su sveikata ir sauga susijusias direktyvas yra įtraukti atskiri straipsniai dėl 
darbuotojų ir jų atstovų informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1f. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:
“2. Jei jos darbo sąlygų ir (arba) darbo 
laiko neįmanoma pakeisti dėl techninių 
ir (arba) objektyvių priežasčių [...], 
darbdavys imasi priemonių, kad minima 
darbuotoja būtų perkelta į kitą darbą.“
b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei perkelti darbuotojos į kitą darbą 
neįmanoma dėl techninių ir (arba) 
objektyvių priežasčių [...], minimai 
darbuotojai yra suteikiamos atostogos 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
nacionalinę praktiką visam laikotarpiui, 
kurio reikia jos saugai garantuoti ir 
sveikatai apsaugoti.“
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Or. en

Pagrindimas

Esamame 2 ir 3 dalies tekste darbdaviams per daug laisvai leidžiama nuspręsti, kad jie negali 
pritaikyti darbo vietos ar pasiūlyti kito darbo. Išbraukus tekstą „arba to padaryti negali būti 
reikalaujama dėl pagrįstų priežasčių“ galima pagerinti moterų darbo vietų apsaugą, nes 
darbdaviams tampa sunkiau argumentuoti, kad techniškai ar objektyviai neįmanoma suteikti 
kito darbo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas–
1 straipsnio -1g dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1g. 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
Naktinis darbas
1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos [...] nebūtų 
įpareigotos dirbti naktinį darbą:
a) 10 savaičių iki gimdymo;
b) likusį nėštumo laiką, jei tai būtina 
motinos ir dar negimusio vaiko sveikatai 
apsaugoti;
c) visą maitinimo krūtimi laikotarpį.
2. Vadovaujantis nacionalinės teisės 
aktais ir (arba) nacionaline praktika, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
priemonėms turi priklausyti:
a) galimybė nustatyti patogų dieninio 
darbo tvarkaraštį arba
b) galimybė atleisti nuo darbo arba 
motinystės atostogų prailginimas, jei 
nustatyti tokį tvarkaraštį neįmanoma 
dėl techninių ir (arba) objektyvių 
priežasčių [...].
3. Darbuotojos, pageidaujančios būti 
atleistos nuo naktinio darbo, pagal 
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valstybių narių nustatytas taisykles 
informuoja savo darbdavį ir, 1b dalyje 
nurodytu atveju, pateikia darbdaviui 
medicinos pažymą.
4. Vienišiems tėvams ir sunkią negalią 
turinčių vaikų tėvams 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas 
vadovaujantis valstybėse narėse nustatyta 
tvarka.

5. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
jaunesnių negu 12 mėnesių vaikų tėvai 
nebūtų įpareigoti dirbti naktimis.“

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1h dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1h. Įterpiamas 7a straipsnis:
„7a straipsnis
Viršvalandžiai
1. Nėščios ir jaunesnį negu 12 mėnesių 
vaiką turinčios darbuotojos neprivalo 
dirbti viršvalandžių.
2. Vaiką krūtimi maitinanti darbuotoja 
neprivalo dirbti viršvalandžių maitinimo 
krūtimi laikotarpiu, jeigu tai būtina gerai 
jos ar jos vaiko sveikatai užtikrinti.“

Or. en

Pagrindimas

Kad moterys galėtų praleisti daugiau laiko su savo mažais vaikais, joms turėtų būti 
užtikrintos palankios viršvalandinio darbo sąlygos. Būtina nauja nuostata, pagal kurią 
darbuotoja galėtų atsisakyti dirbti viršvalandžius, jeigu jos vaikas yra jaunesnis negu 
12 mėnesių amžiaus.
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Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 20 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

Or. en

Pagrindimas

20 savaičių motinystės atostogų trukmė yra pakankama, kad moterys ramiai galėtų maitinti 
krūtimi (šis būdas pagal PPO rekomendacijas turėtų būti vienintelis maitinimo būdas) ir 
atsigautų po gimdymo bei sukurtų stiprų ryšį su savo vaiku.

Svarbu, kad valstybės narės, kurios jau turi teisines nuostatas dėl ilgesnių vaiko priežiūros 
atostogų abiems tėvams, galėtų ir toliau taikyti šias palankias sąlygas, tuo nedarydamos 
įtakos kitoms valstybėms narėms arba nemenkindamos pasiūlymo dėl direktyvos, pagal kurią 
pailginamos motinystės atostogos visoje ES, poveikio.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šioje direktyvoje 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio pakutinės keturios savaitės, 
suteikiamos pagal nacionaliniu lygmeniu 
taikomą atostogų dėl šeiminių priežasčių 
sistemą, gali būti laikomos motinystės 
atostogomis, jei pagal minėtosios 
direktyvos 2 straipsnį darbuotojams 
suteikiama visapusiška apsauga, kuri yra 
lygiaverčio lygmens, kaip nustatytoji 
pagal šią direktyvą. Šiuo atveju visų 
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suteiktų atostogų trukmė turi būti ilgesnė 
kaip vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, 
numatytas pagal 1996 m. birželio 3 d. 
Tarybos direktyvą 96/34/EB. 

Or. en

Pagrindimas

20 savaičių motinystės atostogų trukmė yra pakankama, kad moterys ramiai galėtų maitinti 
krūtimi (šis būdas pagal PPO rekomendacijas turėtų būti vienintelis maitinimo būdas) ir 
atsigautų po gimdymo bei sukurtų stiprų ryšį su savo vaiku.

Svarbu, kad valstybės narės, kurios jau turi teisines nuostatas dėl ilgesnių vaiko priežiūros 
atostogų abiems tėvams, galėtų ir toliau taikyti šias palankias sąlygas, tuo nedarydamos 
įtakos kitoms valstybėms narėms arba nemenkindamos pasiūlymo dėl direktyvos, pagal kurią 
pailginamos motinystės atostogos visoje ES, poveikio.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
visiškai mokamas motinystės atostogas po 
gimdymo. Valstybės narės gali pratęsti 
privalomą motinystės atostogų laikotarpį 
taip, kad jis apimtų ir ne daugiau kaip 
šešias savaites iki gimdymo. Valstybės 
narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti,
kad 2 straipsnyje nurodytos darbuotojos 
galėtų laisvai pasirinkti neprivalomos 
motinystės atostogų dalies laikotarpį prieš 
gimdymą arba po jo. Privalomas 
šešių savaičių motinystės atostogų 
laikotarpis taikomas visoms 
darbuotojoms, nesvarbu, kiek dienų jos
dirbo iki gimdymo.

Or. en
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Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu pora susitaria ir taip 
pageidauja, šį laikotarpį motina ir tėvas 
gali pasidalyti vadovaudamiesi 
atitinkamos valstybės narės teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Siekdamos apsaugoti motinos ir vaiko 
sveikatą, valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
darbuotojai galėtų laisvai ir neverčiami 
spręsti, ar naudoti neprivalomą motinystės 
atostogų iki gimdymo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Dvynių ar daugiau vaikų gimdymo 
atvejais prie 2 dalyje nurodyto privalomo 
motinystės atostogų laikotarpio pridedama 
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po vieną mėnesį už kiekvieną kitą vaiką.

Or. en

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad ypatingais 
atvejais, pvz., vaikui gimus pirma laiko, 
gimus negyvam vaikui, po Cezario pjūvio,
kai vaikas hospitalizuojamas po gimdymo, 
gimus neįgaliam vaikui, motinai esant 
neįgalia, kai gimdo paauglės, gimus 
dvyniams ar daugiau vaikų arba kai 
gimdoma nepraėjus 18 mėn. nuo 
ankstesnio gimdymo, būtų suteikiamos 
papildomos visiškai mokamos motinystės 
atostogos. Papildomų motinystės atostogų 
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trukmė po gimdymo turėtų būti 
proporcinga ir atitikti specialius motinos ir 
vaiko (-ų) poreikius. 

Or. en

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
laikino nedarbingumo atostogų, suteikiamų 
dėl su nėštumu susijusių ligos arba 
komplikacijų arba dėl pažyma patvirtintos 
pogimdyminės depresijos, motinystės 
atostogų laikotarpis nesutrumpinamas.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad kai dėl su nėštumu susijusios ligos arba komplikacijų einama laikino 
nedarbingumo atostogų, nesvarbu kokios trukmės, motinystės atostogų laikotarpis neturėtų 
būti sutrumpinamas. Labai svarbu stengtis, kad nebūtų imtasi jokių diskriminacinių 
priemonių, nukreiptų prieš darbuotojas dėl jų nėštumo, ir kad joms būtų suteiktos tokios 
pačios teisės, kaip ir kitoms darbuotojoms.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina motinų ir 
tėvų teises, sudarydamos specialias darbo 
sąlygas, kad tėvai galėtų padėti neįgaliems 
vaikams.
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Or. en

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Ši direktyva taip pat taikoma 
savarankiškai dirbančioms darbuotojoms, 
o valstybės narės turi padaryti reikiamus 
savo atitinkamų teisės aktų pakeitimus, 
kad motinystės atostogų atveju būtų 
išsaugotos vienodos teisės į darbą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
pogimdyminė depresija būtų pripažinta 
rimta liga, ir remia informavimo 
kampanijas, kuriomis siekiama skleisti 
teisingą informaciją apie šią ligą, kovoti 
su išankstiniu nusistatymu ir smerkimu, 
kuris vis dar gali atsirasti sergančiojo šia 
liga atžvilgiu.

Or. en
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Pagrindimas
Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų didinamas supratimas, kad 
pogimdyminę depresiją reikia oficialiai pripažinti liga, nes nuo jos kenčia 10–15 % moterų ir 
ji labai veikia profesinį ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įterpiamas 8a straipsnis:
„8a straipsnis
Tėvystės arba bendros motinystės 
atostogos
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojai, 
kurių gyvenimo partnerė neseniai 
pagimdė, turėtų teisę į visiškai mokamas, 
neperleidžiamas ir nepertraukiamas ne 
mažiau kaip dviejų savaičių tėvystės arba 
bendros motinystės atostogas, suteikiamas 
iki darbuotojo sutuoktinės ar partnerės 
gimdymo arba po jo;
Valstybė narės, kurios dar nenustatė 
privalomų, visiškai mokamų, 
neperleidžiamų ir nepertraukiamų ne 
mažiau kaip dviejų savaičių tėvystės arba 
bendros motinystės atostogų, suteikiamų 
po darbuotojo sutuoktinės ar partnerės 
gimdymo, primygtinai raginamos tai 
padaryti, kad būtų skatinamos vienodos 
abiejų tėvų galimybės dalyvauti derinant 
šeimos teises ir įsipareigojimus.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojams, 
kurių gyvenimo partnerė neseniai 
pagimdė, būtų suteikiamos specialiosios 
atostogos, įskaitant nepanaudotų 
motinystės atostogų dalį motinos mirties 
arba fizinės negalios atveju.“

Or. en
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Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įterpiamas 8b straipsnis:
„8b straipsnis
Įvaikinimo atostogos
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos, susijusios su motinystės ir 
tėvystės atostogomis, būtų taikomos ir 
įvaikinimo atveju.“

Or. en

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviai negalėtų kaip 
jiems patogiau nutraukti motinystės ar 
tėvystės atostogų arba vaiko priežiūros 
atostogų, ir uždrausti 2 straipsnyje 
nurodytų darbuotojų atleidimą iš darbo ir 
pasirengimą atleisti nuo jų nėštumo 
pradžios iki sueis ne mažiau kaip šeši 
mėnesiai nuo 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų motinystės atostogų pabaigos. 
Laikoma, kad atleidimas iš darbo 
minėtuoju laikotarpiu yra pagrįstas 
diskriminacija, ir apie jį tinkamai 
nurodoma raštu, išskyrus su minėtųjų 
darbuotojų padėtimi nesusijusius 
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išskirtinius atvejus, leidžiamus pagal 
nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką, 
ir, kai taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei 
darbuotoja atleidžiama iš darbo per dvylika 
mėnesių po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, laikoma, kad šis 
atleidimas pagrįstas diskriminacija, 
išskyrus su minėtosios darbuotojos 
padėtimi nesusijusius ir tinkamai raštu 
nurodytus išskirtinius atvejus, leidžiamus 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, kai taikoma, jei 
kompetentinga institucija yra davusi savo 
sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 3a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių uždrausti nėščių moterų 
diskriminaciją darbo rinkoje, 
sudarydamos vienodas įdarbinimo 
sąlygas, jei šios moterys atitinka visus 
reikalavimus, taikomus konkrečioms 
pareigoms.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės užtikrina nėščioms moterims vienodas galimybes patekti į darbo rinką, kad 
nėštumas nekenktų moterų karjerai ir profesinės raidos galimybėms tik dėl to, kad samdant 
nėščią darbuotoją darbdaviui sudaroma papildoma našta.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad tėvystės ir bendros 
motinystės atostogų metu darbuotojams 
būtų suteikiama tokia pati apsauga nuo 
atleidimo iš darbo, kaip ir 1 straipsnyje 
numatyta darbuotojų, nurodytų 2 
straipsnyje, apsauga.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 4b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės skatinamos priimti 
priemones, pagal kurias užtikrinama, jog 
darbuotoja gali pasirinkti dirbti nevisą 
darbo dieną ne ilgiau kaip vienus metus, 
taikant visišką apsaugą nuo atleidimo ir 
paliekant visas teises vėl dirbti buvusį 
darbą visą darbo dieną ir gaunant visą 
atlyginimą, pasibaigus minėtajam nevisos 
darbo dienos laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Šia priemone būtų prisidedama prie sėkmingesnio asmeninio, šeimos ir profesinio gyvenimo 
derinimo, leidžiant darbuotojai geriau ir sklandžiau prisitaikyti prie savo naujos padėties.

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytais 
atvejais 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms turi būti garantuotos, 
remiantis nacionalinės teisės aktais ir 
(arba) praktika, su darbo sutartimi 
susijusios darbo teisės, įskaitant 
atlyginimo išlaikymą ir (arba) teisę į 
tokio paties dydžio pašalpą;“

Or. en

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3aa dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 1b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, skirtų užtikrinti nėščių 
darbuotojų saugą ir sveikatą, ypač 
susijusių su ergonominėmis sąlygomis, 
darbo laiku (įskaitant naktinį darbą ir 
darbo vietos keitimą) ir darbo 
intensyvumu, ir padidinti apsaugą nuo 
tam tikrų infekcinių ligų sukėlėjų ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3ab dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 2b dalis pakeičiama taip:
„b) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atlyginimo išlaikymas ir (arba) teisė į 
tokio paties dydžio pašalpą;“

Or. en

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama viso atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3ac dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) Į 2 dalį įterpiama šis ba punktas:
„ba) jei taikytina, motinystės atostogų 
išėjusių darbuotojų teisė savaime gauti 
padidintą atlyginimą, kad nereikėtų 
laikinai nutraukti motinystės atostogų 
siekiant gauti padidintą atlyginimą.“

Or. en

Pagrindimas

Jei didinamas atlyginimas asmenims, atliekantiems pareigas, kurias atliko motinystės 
atostogose esanti darbuotoja, šis atlyginimo padidinimas turėtų galioti šioms darbuotojos 
savaime, kad jos neturėtų nutraukti motinystės atostogų vien tam, kad jų atlyginimas būtų 
padidintas, o po to vėl išeiti atostogų. Su šia problema susijęs administracinis darbuotojo 
krūvis taip pat bus sumažintas ir supaprastintas.

Pakeitimas 54

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, gaunant tokį pat atlyginimą, 
profesinę kategoriją ir pareigas, kurias 
turėjo iki motinystės atostogų, ir 
pasinaudoti visomis geresnėmis darbo 
sąlygomis, į kurias jos būtų turėjusios teisę, 
kol nedirbo; o išimtiniais gamybos proceso 
restruktūrizavimo ar esminės 
reorganizacijos atvejais darbuotoja gali 
aptarti su darbdaviu šių pokyčių 
padarinius jos profesinei ir, netiesiogiai,
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asmeninei padėčiai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal lygiavertes pareigas turi būti garantuojama toks pat atlyginimas, profesinė kategorija 
ir pareigos, kokie buvo anksčiau.

Ši dalis yra svarbi, nes, susidarius ypatingoms aplinkybėms (pvz., finansinė krizė), kurios gali 
pakenkti motinystės atostogų išėjusios moters padėčiai ir dėl kurių ji gali prarasti savo teises, 
jos profesinė padėtis gali pablogėti, jei ji neapsvarstys su darbdaviu restruktūrizavimo 
padarinių.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3ba dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2ca dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Į 2 dalį įterpiamas šis ca punktas:
„ca) 2 straipsnyje numatytų karjeros 
vystymo galimybių, panaudojant švietimo 
ir tolesnio profesinio bei papildomo 
mokymo priemones siekiant užtikrinti jų 
karjeros perspektyvą, darbuotojoms 
išlaikymas;“

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3bb dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2cb dalis (nauja)



PR\795288LT.doc 39/53 PE430.593v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Į 2 dalį įterpiamas šis cb punktas:
„cb) motinystės atostogų laikotarpis 
neturėtų pakenkti darbuotojos teisėms 
gauti pensiją, pensijos reikmėms jis turi 
būti skaičiuojamos kaip darbo laikotarpis 
ir neturėtų būti sumažintos darbuotojų, 
pasinaudojusių motinystės atostogomis, 
teisės gauti pensiją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 2b dalyje nurodyta pašalpa laikoma 
lygiaverte, jei atitinka pajamas, lygias 
paskutiniam mėnesio atlyginimui arba 
vidutiniam mėnesio atlyginimui. Atliekant 
apskaičiavimus būtina įtraukti visus 
atlyginimo padidinimus pagal teisės aktus 
ar sutarties nuostatas. Pašalpa turi būti 
100 % paskutinio mėnesio atlyginimo ar 
vidutinio mėnesio atlyginimo per 
privalomas atostogas dydžio ir ne mažesnė 
kaip 85 % darbuotojos paskutinio mėnesio 
atlyginimo arba vidutinio mėnesio 
atlyginimo likusį atostogų laikotarpį.
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpį, 
pagal kurį skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.“

Or. en
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Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Įterpiama ši 3a dalis:
3a. ši 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
gaunama pašalpa negali būti mažesnė už 
pašalpą, kurią 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos gautų nutraukusios savo 
darbo veiklą dėl sveikatos būklės.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant, kad pašalpa negali būti mažesnė už pašalpą, gaunamą dėl sveikatos būklės, 
užtikrinama, kad direktyvoje būtų atsižvelgiama į tas motinas, kurių atlyginimai maži, kas 
ypač būdinga naujosioms valstybėms narėms.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3cb dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) 4 dalis panaikinta.

Or. en

Pagrindimas
Būtina panaikinti teisės gauti kriterijus, nustatytus pagal Direktyvos 92/85/EEC 11 straipsnio 
4 dalį, jei norima, kad visos moterys turėtų teisę į mokamas motinystės atostogas tokiu būdu, 
jog būtų laikomasi nuostatų dėl darbuotojų judumo ir bendrų lankstumo ir užimtumo 
principų. 

Nelogiška, kad Komisijos pasiūlyme būtų pripažįstama teisė į motinystės atostogas, tačiau 
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leidžiama moterims išeiti iš darbo ir prarasti pajamas, jei jos neatitinka mokamų motinystės 
atostogų gavimo sąlygų pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Siekiant užtikrinti, kad darbas būtų 
geriau derinamas su asmeniniu ir šeimos 
gyvenimu, valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų 
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų rimtai svarstyti tokius 
prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius. Kai darbdaviai 
atsisako patenkinti šiuos prašymus, jie 
pateikia objektyvias priežastis ir gali 
atmesti tik tokius prašymus, kurie 
organizaciniu požiūriu jiems nepalankūs 
neproporcingai labiau, nei suteikiama 
naudos darbuotojui.

Or. en

Pakeitimas 61

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiama ši 5a dalis: 
„5a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių raginti darbdavius ir skatinti 
socialinių partnerių dialogą, siekdamos 
užtikrinti pakartotinę integraciją ir 
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mokymo paramą darbuotojoms, 
grįžtančioms į darbą po motinystės 
atostogų, kai tai būtina ir (arba) kai to 
prašo darbuotojos.“

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3db dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Įterpiama ši 5b dalis:
„5b. Darbdavys užtikrina, kad nustatant 
nėščių darbuotojų darbo laiką būtų 
atsižvelgiama į jų reguliarių ir neeilinių 
medicininių patikrinimų poreikį.“

Or. en

Pagrindimas

Nėščioms moterims privalomi medicininiai patikrinimai ir jie itin svarbūs normaliam vaisiaus 
vystymuisi, taigi darbdavys privalo į tai atsižvelgti ir užtikrinti nėščioms darbuotojoms 
lankstų darbo laiką.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3dc dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) Įterpiama ši 5c dalis:
„5c. Valstybės narės skatina darbdavius 
steigti vaikų priežiūros įstaigas 
jaunesniems kaip trejų metų darbuotojų 
vaikams.“
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Or. en

Pagrindimas

Vaikų priežiūros stoka – nepaneigiama ES realybė. Ši nuostata būtina siekiant apsaugoti 
moteris nuo išėjimo iš darbo dėl to, kad turi prižiūrėti mažą vaiką.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3a dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis 11a straipsnis:
„11a straipsnis
Pertrauka maitinti krūtimi
1. Kūdikį krūtimi maitinančiai motinai 
suteikiama teisė nedirbti tam tikrą laiką, 
kad galėtų pamaitinti vaiką, šis laikas 
dalijamas į dvi atskiras vienos valandos 
trukmės dalis, nebent su darbdaviu būtų 
sudarytas susitarimas dėl kitokio grafiko, 
darbuotojai neprarandant jokių teisių.
2. Tais atvejais, kai gimsta dvyniai ir 
daugiau vaikų, prie 1 dalyje nustatyto 
pirmajam vaikui skirto laiko, kai 
leidžiama nedirbti, pridedama po 30 
papildomų minučių kiekvienam kitam 
vaikui.
3. Jei motina dirba nevisą darbo dieną, 
laikas, nurodytas 1 dalyje, trumpinamas 
proporcingai įprastam darbo laikui, bet 
negali būti trumpesnis nei 30 minučių.
4. 3 dalyje nurodytu atveju leidžiama 
nedirbti ne daugiau kaip vieną valandą, 
ir, jei taikytina, antrosios pertraukos 
trukmė lygi laikui, likusiam po pirmosios 
pertraukos, nebent su darbdaviu būtų 
sudarytas susitarimas dėl kitokio grafiko.“

Or. en



PE430.593v01-00 44/53 PR\795288LT.doc

LT

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3b dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Įterpiamas šis 11b straipsnis:
„11b straipsnis
Diskriminacijos prevencija
Valstybės narės skatina darbdavius 
kolektyvinėmis sutartimis ar praktiniais 
veiksmais imtis veiksmingų priemonių 
siekiant užkirsti kelią moterų 
diskriminacijai dėl nėštumo, motinystės ar 
įvaikinimo atostogų.
Lyčių aspekto integravimas

Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos įstatymus ir kitus teisės 
aktus, politiką ir veiklos rūšis šioje 
direktyvoje nurodytose srityse, skiria 
ypatingą dėmesį moterų ir vyrų lygybės 
tikslui.“

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įterpiamas 12a straipsnis:
12a straipsnis

Prievolė įrodyti
1. Valstybės narės taiko tokias 

Išbraukta.
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nacionalinių teismų sistemų priemones, 
kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais 
atvejais, kai asmenys, kurie mano, jog 
pagal šią direktyvą numatytos jų teisės 
buvo pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo 
faktines aplinkybes, leidžiančias daryti 
prielaidą dėl tokio pažeidimo, atsakovas 
turi įrodyti, kad direktyva nebuvo pažeista. 

2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo 
valstybėms narėms nustatyti ieškovams 
palankesnes įrodymo taisykles.

3. 1 dalis netaikoma baudžiamajam 
procesui.
4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija.
5. 1–4 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams.

Or. en

Pagrindimas

Diskriminacijos dėl nėštumo aplinkybės yra tos pačios kaip ir diskriminacijos dėl lyties 
atveju. Taigi jau galima pasinaudoti Direktyvoje 2006/54/EEB numatyta įrodinėjimo pareigos 
perkėlimo galimybe.

Pakeitimas 67

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įterpiamas šis 12aa straipsnis:
„12aa straipsnis
Diskriminacijos prevencija
Laikydamosi nacionalinių tradicijų ir 
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įprastos tvarkos, valstybės narės imasi 
atitinkamų priemonių skatinti atitinkamų 
lygmenų socialinių partnerių dialogą, 
siekdamos nustatyti veiksmingas moterų 
diskriminacijos dėl nėštumo, motinytės 
arba įvaikinimo atostogų prevencijos 
priemones.“ 

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 92/85/EEB
12c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui 
užtikrinti. Nuobauda gali būti 
kompensacija, kurios negalima apriboti iš 
anksto nustačius didžiausią ribą. 
Nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 69

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2002/73/EB, išdėstytos nauja 
redakcija Direktyvoje 2006/54/EB, 
20 straipsnį įstaiga arba įstaigos, 
atsakingos už vienodo požiūrio į visus 

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

asmenis, nediskriminuojant lyties atžvilgiu, 
skatinimą, analizę, stebėjimą ir didinimą, 
taip pat būtų atsakingos už šioje 
direktyvoje numatytus klausimus, kurie 
labiausiai susiję su vienodu požiūriu, o ne 
tik su darbuotojo sveikata ir sauga.

Or. en

Pakeitimas 70

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 71

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šioje direktyvoje įtvirtintos nuostatos 
įtraukiamos į valstybėse narėse 
sudaromas kolektyvines ir individualias 
darbo sutartis.  

Or. en

Pagrindimas

Dažnai darbuotojai nežino, kaip jie ginami pagal įstatymus, todėl nesinaudoja savo teisėmis. 
Pateikus nuorodą sutartyse, būtų geriau matyti, koks įstatymas konkrečiu atveju taikomas.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [penkerių metų po 
priėmimo] ir po to kas penkeri metai
valstybės narės ir nacionalinės lygybės 
institucijos teikia Komisijai visą 
informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl Direktyvos 92/85/EEB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, taikymo.

1. Ne vėliau kaip iki [penkerių metų po 
priėmimo] ir po to kas trejus metus
valstybės narės ir nacionalinės lygybės 
institucijos teikia Komisijai visą 
informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl Direktyvos 92/85/EEB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, taikymo.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ataskaitoje prireikus 
atsižvelgiama į socialinių partnerių ir 
atitinkamų nevyriausybinių organizacijų 
nuomonę. Pagal lyčių aspekto integravimo 
principą į šią ataskaitą, inter alia, 
įtraukiamas priemonių, kurių buvo imtasi 
moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio 
vertinimas. Atsižvelgiant į gautą 
informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą 
įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir 
atnaujinti Direktyvą 92/85/EEB su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva.

2. Komisijos ataskaitoje prireikus 
atsižvelgiama į socialinių partnerių ir 
atitinkamų nevyriausybinių organizacijų 
nuomonę. Pagal lyčių aspekto integravimo 
principą į šią ataskaitą, inter alia, 
įtraukiamas priemonių, kurių buvo imtasi 
moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio 
vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas 
poveikio tyrimas, kuriame išnagrinėjamas 
papildomo motinystės atostogų trukmės 
pratęsimo ir tėvystės atostogų 
įgyvendinimo socialinis ir ekonominis 
poveikis Europos Sąjungos mastu.
Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus 
į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai 
peržiūrėti ir atnaujinti Direktyvą 
92/85/EEB su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina tiksliai įvertinti ilgesnių motinystės atostogų sąnaudas ir naudą moterims ir 
visuomenei. Palengvinus maitinimą krūtimi galima būtų sutaupyti sveikatos išlaidų sąskaita ir 
būtų galimas teigiamas poveikis aplinkai ir namų ūkių perkamajai galiai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įvadas

Europos Komisijos (EK) pasiūlymo dėl Direktyvos 92/85/EEB dalinio pakeitimo tikslas –
užtikrinti geresnę nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugą 
ir sveikatą. Ši teisėkūros iniciatyva, apimanti EK „Suderinimo paketą“, yra viena iš lyčių 
lygybės skatinimo rinkoje priemonių.

Pritariama Direktyvos 92/85/EEB persvarstymui, nes manoma, kad EK siūlomu nauju tekstu 
nepatenkinami lūkesčiai nei vyrų ir moterų lygių teisių užtikrinimo rinkoje atžvilgiu, nei 
aktyvaus ir nuosaikaus profesinio ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo skatinimo 
atžvilgiu, o ypač dėl to, kad juo neskatinama vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė.

Įtraukus EB sutarties 141 straipsnį į šio pasiūlymo teisinį pagrindą, šis tampa sudėtiniu, nes jis 
grindžiamas 137 straipsnio 2 dalimi – dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, ir Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 141 straipsnio 3 dalimi – dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimo. Direktyvoje labiau suderinamos sąvokos. Kita vertus, teisinio pagrindo 
išplėtimas sudaro galimybes įtraukti su motinyste ir tėvyste, kaip svarbiomis socialinėmis 
vertybėmis, susijusias taisykles.

Remiantis šiuo pasiūlymu įvesti pakeitimai daugiausia yra susiję su minimalia motinystės 
atostogų trukme, kuri bus pailginama nuo 14 iki 20 savaičių, su pašalpos principu, pagal kurį 
mokamas visas mėnesio atlyginimas, su saugos ir sveikatos darbo vietoje rekvizitų nustatymu 
ir su draudimu būti atleistai iš darbo.

2. Vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė

ES socialinėje darbotvarkėje, kurioje aiškiai išdėstyti jos prioritetai, numatyta būtinybė 
skatinti politiką, taikytiną ir vyrų, ir moterų atžvilgiu, kuri padėtų suderinti profesinį, šeimos 
ir asmeninį gyvenimą. Darbo ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo sustiprinimas taip 
pat yra vienas iš šešių prioritetinių veiksmų, apibrėžtų 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės 
gairėse.

Šiuo metu ES turi spręsti demografines problemas, atsiradusias dėl žemo gimstamumo lygio ir 
didėjančios vyresnio amžiaus žmonių procentinės dalies. Taisyklių, padedančių išlaikyti 
pusiausvyrą tarp profesinio ir šeimos gyvenimo, patobulinimas iš dalies gali padėti spręsti šį 
demografinės padėties blogėjimą.

Tačiau pastebima, kad visuomenėje vis dar gajūs lyčių stereotipai ir jie tampa kliūtimi moterų 
įsidarbinimui, o ypač ieškant kokybiško darbo. Priešingai nei vyrai, moterys vis dar laikomos 
pagrindiniu asmeniu, atsakingu už vaikų priežiūrą ir kitus priklausomus asmenis; neretai jos 
priverstos rinktis tarp motinystės ir profesinio gyvenimo. Moterys dažnai vertinamos kaip 
„aukštos rizikos“, „antraeilės“ arba „nepageidautinos“ darbuotojos, nes yra didelė tikimybė, 
kad jos pastos ir turės pasinaudoti savo teise į motinystės atostogas. Taigi, labai svarbu, kad 
naujos su atostogomis susijusios taisyklės neatitiktų arba kad nesustiprintų šių visuomenėje 
esančių stereotipų.
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Kai kuriose valstybėse narėse jau priimti įstatymai, reglamentuojantys motinystės, tėvystės ir 
vaiko priežiūros atostogas, tačiau ES lygmeniu yra viena Direktyva dėl motinystės atostogų 
(Direktyva 92/85/EEB) ir viena direktyva dėl vaiko priežiūros atostogų (Direktyva 96/34/EB), 
tačiau nėra nė vieno teisės akto, reglamentuojančio tėvystės atostogas. 

Motinystė ir tėvystė yra pagrindinės socialinei pusiausvyrai būtinos teisės. Taigi, 
pageidautina, kad Direktyvos 92/85/EEB persvarstymas būtų palankus dirbančioms moterims,
apsaugotų motinystę bei tėvystę, taikant priemones, kurios padrąsintų vyrus prisiimti 
atsakomybę už šeimą.

Tėvų dalyvavimas vaiko gyvenime nuo pat pirmųjų jo gyvenimo mėnesių įgauna labai svarbią 
reikšmę sveikam fiziniam, emociniam bei psichologiniam vaiko vystymuisi. Todėl būtina, kad 
Bendrijos įstatymais taip pat būtų numatytos asmeninės mokamos ir neperleidžiamos tėvystės 
atostogos, kuriomis sutuoktinis galėtų pasinaudoti motinos motinystės atostogų metu. 
Įvaikinimo atveju, taip pat turėtų būti pripažinta teisė į atostogas, kuria tarpusavyje dalintųsi 
abu sutuoktiniai.

3. Motinystės atostogų trukmė

Kadangi 18 savaičių trukmės motinystės atostogos daugelyje valstybių narių jau tapo realybe, 
pailginimas 4 savaitėmis (nuo dabar numatytų 14 iki siūlomų 18) yra neesminis pakeitimas, 
kurio poveikis, atsižvelgiant į dabartines įvairių valstybių narių teisines aplinkybes, matyt, 
nebus labai reikšmingas. Priduriama, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių konsultacinis 
komitetas rekomenduoja pailginti motinystės atostogų trukmę iki 24 savaičių.

Pranešėjas mano, kad dvidešimt savaičių padeda moterims atsigauti po gimdymo, skatinti 
maitinimą krūtimi ir leisti moteriai sukurti stiprų ryšį su savo vaiku. Ilgesnis laikotarpis galėtų 
paveikti moterų grįžimą į darbo rinką.

Minimali atostogų po gimdymo trukmė taip pat turi būti prailginta iki 8 savaičių siekiant 
skatinti moteris maitinti krūtimi kaip galima ilgiau. 

Iš tiesų, į EK pasiūlymą nėra įtrauktos taisyklės dėl maitinimo krūtimi. Atsižvelgdama į PSO 
rekomendaciją A55/15 dėl maitinimo krūtimi pirmaisiais gyvenimo mėnesiais svarbos ir taip 
pat į 2000 m. TDO konvencijos Nr. 183 10 straipsnio nuostatą, kuria rekomenduojama, kad 
moterys privalo turėti teisę į vieną ar daugiau pertraukų kasdien maitinimui krūtimi arba į 
sumažintą darbo laiką, pranešėja siūlo numatyti teisę į sutrumpintą darbo laiką maitinimui, 
neprarandant jokių išimtinių teisių.

4. Pašalpa

EK pasiūlyme numatyta per motinystės atostogas mokėti mėnesinę pašalpą, atitinkančią 
100 % paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo. Tačiau ši taisyklė 
nėra privaloma.

Per motinystės atostogas mokant mėnesio atlyginimo dydžio pašalpą, užtikrinama, kad 
moteris, nuspręsianti turėti vaikų, nepatirs finansinių nuostolių. Pašalpa negali būti mažesnė 
nei 85% paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo. Tai tinkamas 
ribos lygis, kuriuo bus užtikrinama, kad šeimos, ypač kuriose yra tik vienas iš tėvų, nesusidurs 
su neturtu ir socialine atskirtimi.
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5. Draudimas atleisti iš darbo

Apskritai siūlomi pakeitimai, susiję su draudimu atleisti iš darbo ir su darbuotojų teisėmis, yra 
teigiami. Šios teisės turėtų būti suteikiamos ir tėvui per tėvystės atostogas.

EK pasiūlymu draudžiama atleisti iš darbo darbuotoją nuo nėštumo laikotarpio pradžios iki 
tol, kol praeina 6 mėnesiai po motinystės atostogų pabaigos; šis laikotarpis turi būti pailgintas 
iki metų, nes daugeliu atvejų darbuotojoms tenka prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, o tam 
reikia laiko.

Pranešėja teigiamai vertina su šiuo klausimu susijusius įtrauktus pakeitimus, įskaitant 
darbuotojos teisę grįžti į savo darbą ar lygiavertes pareigas ne mažiau palankiomis sąlygomis 
ir naudotis visomis geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias ji būtų turėjusi teisę, kol nedirbo. 
Tačiau pranešėja pasisako už tai, kad būtų pabrėžiama, jog vadinamosios „lygiavertės“ 
pareigos, iš tiesų būtų lygiavertės atliekamų funkcijų bei už jas mokamo atlyginimo atžvilgiu.

6. Lankstumas organizuojant darbą

Pranešėja pripažįsta, kaip svarbu, kad į pasiūlymą įtraukta ir nuostata, kuria numatoma, kad 
grįždama po motinystės atostogų darbuotoja turi teisę prašyti darbdavio pakeisti darbo laiką ir 
pobūdį. Darbdavys ne tik privalo svarstyti tokį prašymą, bet taip pat jį patenkinti, jei tik šis 
prašymas yra motyvuotas.

Atsižvelgiant į skatinimą vyrams ir moterims dalytis atsakomybe už šeimą, ši teisė turi būti 
taikoma ir tėvui. Tai, jog moterys daug dažniau nei vyrai naudojasi šiomis nuostatomis, 
sugriauna pusiausvyrą tarp vienų ir kitų, o tai turi neigiamos įtakos moterų padėčiai 
profesinėje vietoje bei jos ekonominei nepriklausomybei.

Pranešėjas mano, kad ypač svarbu sukurti naują taisyklę, kuri suteiktų nėščioms ir neseniai 
pagimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms darbuotojoms, taip pat ir tėvui, kuris naudojosi 
tėvystės atostogomis, galimybę atsisakyti teikti papildomas paslaugas.

7. Sveikata ir sauga

Šiame pasiūlyme rizikos įvertinimui skiriama daugiausia dėmesio. Vis dėlto, nėra numatyta 
jokia prevencinė priemonė siekiant išvengti bet kokios rizikos reprodukcinei sistemai. 
Taisyklėmis darbdavys neįpareigojamas taikyti jokių priemonių iki tos dienos, kai jis 
informuojamas apie darbuotojos nėštumą, o tai įvyksta apie septintą ar aštuntą neštumo 
savaitę. Tačiau vaisiaus apsigimimų rizika dažniausiai atsiranda pirmomis nėštumo 
savaitėmis.

Vyrai ir moterys prieš apvaisinimą gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines 
mutacijas ir anomalijas, kurios lemia nevaisingumą ir chromosomų apsigimimus ir 
nukrypimus nuo normos, bet rimčiausią poveikį patiria gemalas.

Pranešėja reiškia savo susirūpinimą šiuo klausimu ir mano, kad nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba krūtimi maitinančių darbuotojų atvejo negalima vertinti atskirai. Labai 
svarbu skatinti prevencines priemones, kuriomis galima tinkamai įvertinti riziką visose darbo 
vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys.
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8. Poveikio tyrimas

Pranešėjas mano, kad būtina tiksliai įvertinti ilgesnių motinystės atostogų sąnaudas ir naudą 
moterims ir visuomenei. Palengvinus maitinimą krūtimi galima būtų sutaupyti sveikatos 
išlaidų sąskaita ir būtų galimas teigiamas poveikis aplinkai ir namų ūkių perkamajai galiai. 

Pranešėjas mano, kad tėvystės atostogos yra naudingos tėvams, o tai taip pat teikia naudos ir 
kitiems šeimos nariams, ypač vaikui, kuriam geriausia būti su abiem tėvais. Nuostatos dėl 
tėvystės atostogų, užtikrinančios bendrą atsakomybę už vaiko priežiūrą ankstyvojoje vaiko 
gyvenimo stadijoje, padėtų užtikrinti mažesnes išlaidas sveikatos užtikrinimui ir pagerintų 
motinos ir vaiko gyvenimo kokybę bei gerovę. 


