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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Priemonės, kuriomis siekiama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, – tai 

reikalavimas, kuris neapsiriboja vien tik moterų teisėmis, tačiau yra būtinas ir vyrų teisėms 

bei lyčių lygybei apskritai užtikrinti. Tokiomis priemonėmis taip pat prisidedama prie ES 

ekonomikos, be kita ko, kovojant su neigiamu senėjančios visuomenės ir darbo jėgos trūkumo 

poveikiu.  

 

Moterų padėtis darbo rinkoje išlieka sudėtinga. Jų užimtumas ES sudaro vidutiniškai 64 proc., 

tuo tarpu vyrų – 76 proc. Remiantis faktais, pagrindinė mažo moterų aktyvumo darbo rinkoje 

priežastis yra nepakankamos galimybės veiksmingai derinti profesinį gyvenimą su šeimos 

pareigomis. Taigi vyrų ir moterų pensijų skirtumas, kuris kyla dėl įmokų skirtumų, 

susikaupusių per visą moterų gyvenimą ir laikotarpius, kai jos nedalyvavo darbo rinkoje, ES 

vidutiniškai sudaro nemažus 40 proc.1 Pažanga siekiant lyčių lygybės darbo rinkoje buvo lėta 

ir norint pakeisti šią tendenciją reikalingos asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo 

priemonės2. Be to, asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo politika yra naudinga norint 

veiksmingai reaguoti į darbo jėgos trūkumą ir vis labiau senėjančią visuomenę3.   

 

Nuomonės referentė siekia atkreipti dėmesį į direktyvos tikslą padidinti moterų užimtumą ir 

tinkamai atspindėti jos teisinį pagrindą. Du pagrindiniai pasiūlymo ramsčiai, kuriuos 

nuomonės referentė laiko esminiais šiems tikslams pasiekti, yra šie:  

1) teisės pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis negalima perduoti kitam asmeniui – 

taip vyrų ir moterų lygybės sąlyga ir priemonė didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje bei 

vyrų įtraukimą į šeimynines pareigas;  

2) Nedarbingumo dėl ligos išmokos dydis atostogų laikotarpiu dera su dabartiniu teisiniu 

pagrindu ir Motinystės atostogų direktyva. Tėvai ima atostogas kai yra užtikrinamas 

pakankamai aukštas išmokos dydis4.  

 

Mokamos tėvystės atostogos yra pirmoji išankstinė sąlyga siekiant tėvus įtraukti į priežiūrą5. 

Tačiau, nuomonės referentė nusprendė įtraukti tam tikro lankstumo imant tėvystės atostogas, 

                                                 
1 Teisingumo ir vartotojų reikalų GD duomenys: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-

rights/discrimination/gender-equality/equal-economic-independence_en#womeninwork 
2 Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 m. lyčių lygybės indeksas: Lyčių lygybės vertinimas Europos 

Sąjungoje 2005–2015 m. Pagrindinės išvados. Skyrius: Darbo sritis. 10 metų nepakankamos pažangos. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas: Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų skatinimas tėvų 

Europos Sąjungoje tarpe (2015), https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-

report/2015/working-conditions-industrial-relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-

fathers-in-the-european-union  

EBPO (2017) , Siekiant lyčių lygybės. Nuolatinė kova, EBPO leidinys, Paryžius 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 Tyrimais teigiama, kad tėvystės atostogos sudaro tėvui sąlygas labiau įsitraukti į vaiko priežiūrą, pvz. vaiko 

priežiūros atostogų pavidalu, taip pat bendrai paskatina jį aktyviau dalyvauti vaiko auginime: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) Vaiko priežiūros atostogų ėmimo poveikis tėvo dalyvavimui vaiko 

priežiūroje ir santykiams su vaiku. Švedijos pamokos, Bendruomenė, darbas ir šeima, 11:1, 85–104, DOI: 

10.1080/13668800701785346 

Sakiko Tanaka ir Jane Waldfogel (2007) VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IR DARBO VALANDŲ 

POVEIKIS TĖVO RYŠIAMS SU KŪDIKIAIS, Bendruomenė, darbas ir šeima, 10:4, 409–426, DOI: 

10.1080/13668800701575069 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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suteikiant tėvams galimybę šia teise pasinaudoti pirmaisiais metais po vaiko gimimo arba 

įsivaikinimo. Tikėtina, kad daugiau tėvų ims tokias atostogas, nes kai kuriems trūksta 

pasitikėjimo rūpintis vaiku ką tik jam gimus. Tačiau, nuomonės referentė nusprendė 

pirmenybę tėvystės atostogoms išlaikyti gimimo arba įvaikinimo proga, nes įrodyta, jog tėvo 

ir vaiko ryšys lengviausiai užsimezga šioje ankstyvoje stadijoje1. Prižiūrinčių asmenų 

atostogų atveju, nuomonės pranešėja mano, kad tai yra tinkamas atsakas į senėjančios 

visuomenės keliamą problemą, nes priežiūros įsipareigojimai neapsiriboja vien tik vaikų 

priežiūra.  

 

Nuomonės referentė įvedė keletą pakeitimų, siekiant pasiūlymu reaguoti į ES ekonomikos 

poreikius.  

 

Pirmiausia, nors asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo priemonės yra ilgalaikė 

investicija, skatinanti ekonomikos klestėjimą ir skatinanti moterų užimtumą, ypatingą dėmesį 

reikia atkreipti į trumpalaikio ir ilgalaikio verslo funkcionavimo labai mažose, mažosiose ir 

vidutinėse įmonėse užtikrinimą. Reikia daugiau aiškumo bendrovėms, kas leistų veiksmingiau 

planuoti ir apsisaugoti nuo produktyvumo praradimo. Šiuo tikslu nuomonės referentė pabrėžia 

poreikį aiškiai nurodyti įspėjimo laikotarpius ir teisės gauti tokias atostogas bei kitokio tipo 

lanksčias darbo sąlygas, įgijimo laikotarpius.  

 

Nors nuomonės referentė pripažįsta poreikį ypatingą dėmesį atkreipti į nepalankiose sąlygose 

esančias grupes, ji nusprendė neįtraukti prailgintų atostogų teisės vienišiems dirbantiems 

tėvams, nes šios Direktyvos tikslas yra sutelktas į moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimą. 

Prailginant atostogų laikotarpį vienišiems tėvams praktikoje gali pratęsti vienišų moterų 

nebuvimą darbo rinkoje (o jos sudaro didžiausią vienišų tėvų dalį), todėl tuo pakenkiama šios 

Direktyvos tikslams ir tokių moterų finansinei nepriklausomybei. Direktyva valstybėms 

narėms yra paliekama teisės nuspręsti dėl sunkumų turinčioms šeimoms teikiamos paramos 

prigimties ir struktūros, kam nuomonės referentė visapusiškai pritaria.  

Apibendrinant, nuomonės referentė mano, kad Europos Parlamento pozicija turėtų būti 

sutelkta ties pagrindinių Direktyvos tikslų gynimu ir ties teisiniu pagrindu, kuris savo ruožtu 

remiasi moterų ir vyrų lygybe. Europos Parlamentas taip pat turėtų elgtis strategiškai ir vengti 

pernelyg ambicingų pasiūlymų nesėkmių, kylančių dėl išreikštų valstybių narių 

nuogąstavimų, susijusių su siekiu tokius įstatymus ypač skubiai patvirtinti Taryboje.  

 

                                                                                                                                                         
Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon ir Ruth 

Feldman: Tėvo smegenys yra jautrios rūpesčio vaiku patirčiai, Nacionalinės mokslų akademijos tyrimai (PNAS) 

2014 m. liepa, 111 (27) 9792-9797 
1 Kuo stipresnis ryšys, tuo labiau tėvas dalyvaus priežiūroje ir kuo aktyvesnis tėvo ryšys su pirmuoju vaiku, tuo 

labiau šeimai tikėtina priimti sprendimą turėti antrą vaiką. 

Ann-Zofie Duvander ir Gunnar Andersson (2008) Lyčių lygybė ir vaisingumas Švedijoje, Vedybų ir šeimos 

analizė, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 
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PAKEITIMAI 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš 

Sąjungos pagrindinių principų. Pagal 

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį 

moterų ir vyrų lygybės skatinimas yra 

vienas iš Sąjungos tikslų. Be to, Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 

straipsnyje reikalaujama, kad moterų ir 

vyrų lygybė būtų užtikrinta visose srityse, 

įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir 

atlyginimą; 

(2) vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš 

Sąjungos pagrindinių principų. Pagal 

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ir 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 

straipsnį moterų ir vyrų nelygybės 

šalinimas ir lygybės skatinimas yra vienas 

iš Sąjungos tikslų. Be to, Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje 

draudžiama bet kokia diskriminacija bet 

kuriuo pagrindu, o 23 straipsnyje 

reikalaujama, kad moterų ir vyrų lygybė 

būtų užtikrinta visose srityse, įskaitant 

priėmimą į darbą, darbą ir atlyginimą; 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Sąjunga yra Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos šalis. Todėl, 

įsigaliojus šiai konvencijai, jos nuostatos 

yra neatsiejama Europos Sąjungos teisinės 

sistemos dalis ir Sąjungos teisės aktai turi 

būti kiek įmanoma aiškinami laikantis šios 

konvencijos nuostatų. Be kita ko, 

konvencijos 7 straipsnyje nustatyta, kad 

konvencijos šalys imasi visų būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

(4) Sąjunga ir visos jos valstybės narės 

yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos šalys. Konvencijoje 

pabrėžiamas įsitikinimas, kad 

neįgaliesiems ir jų šeimos nariams turėtų 

būti užtikrinta būtina apsauga ir parama, 

kad šeimos galėtų prisidėti prie 

visapusiško ir lygiateisio neįgaliųjų 

naudojimosi teisėmis užtikrinimo. Jos 

nuostatos yra neatsiejama Europos 
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neįgalūs vaikai kaip ir kiti vaikai galėtų 

visapusiškai naudotis visomis žmogaus 

teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis; 

Sąjungos teisinės sistemos dalis ir 

Sąjungos teisės aktai turi būti kiek 

įmanoma aiškinami laikantis šios 

konvencijos nuostatų. Be kita ko, 

konvencijos 7 straipsnyje nustatyta, kad 

konvencijos šalys imasi visų būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

neįgalūs vaikai kaip ir kiti vaikai galėtų 

visapusiškai naudotis visomis žmogaus 

teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Be to, 

Konvencijos 23 straipsnyje nustatyta, kad 

šalys imasi veiksmingų ir reikiamų 

priemonių, kad būtų panaikintas bet 

kokios rūšies neįgaliųjų diskriminavimas, 

susijęs su santuoka, šeima, tėvyste 

(motinyste) ir asmeniniais santykiais; 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros politika prie lyčių lygybės 

užtikrinimo turėtų būti prisidedama 

skatinant moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 

sudarant palankesnes sąlygas vyrams 

prisiimti lygią su moterimis priežiūros 

pareigų dalį ir mažinant vyrų ir moterų 

pajamų ir darbo užmokesčio skirtumus. 

Tokia politika turėtų būti atsižvelgiama į 

demografinius pokyčius, įskaitant 

visuomenės senėjimo poveikį; 

(5) profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros politika prie lyčių lygybės 

užtikrinimo turėtų būti prisidedama 

skatinant moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 

skatinant ir sudarant palankesnes sąlygas 

vyrams prisiimti lygią su moterimis 

priežiūros pareigų dalį ir mažinant vyrų ir 

moterų pajamų, darbo užmokesčio ir 

pensijų skirtumus. Tokia politika turėtų 

būti atsižvelgiama į demografinius 

pokyčius, įskaitant visuomenės senėjimo 

poveikį. Be to, ji taip pat turėtų padėti 

kovojant su stereotipais, kaalbant apie 

nusistovėjusius lyčių vaidmenis; 

 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) Europos socialinių teisių ramsčio, 

kurį valstybės narės paskelbė 2017 m. 

lapkričio 17 d., tikslas – suteikti naujų ir 

veiksmingesnių teisių Sąjungos 

piliečiams. Šis ramstis grindžiamas 20 

pagrindinių principų, įskaitant 2-ąjį 

principą dėl lyčių lygybės, 3ąjį principą 

dėl lygių galimybių ir 9-ąjį principą dėl 

profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros. Pagal pastarąjį principą 

„[t]ėvai ir priežiūros pareigų turintys 

asmenys turi teisę į deramas atostogas, 

lanksčias darbo sąlygas ir galimybę 

pasinaudoti priežiūros paslaugomis. 

Moterims ir vyrams suteikiamos vienodos 

galimybės naudotis specialiomis 

atostogomis, leidžiančiomis atlikti savo 

priežiūros pareigas, ir skatinama, kad 

abiejų lyčių asmenys jomis naudotųsi 

tolygiai“; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) apie 80 proc. neformaliosios, 

paprastai nemokamos priežiūros visoje 

Sąjungoje teikia šeimos ir draugai, kurie 

sudaro nepakeičiamą sveikatos priežiūros 

ir socialinės apsaugos sistemų paslaugų 

teikimo, organizavimo ir tvarumo dalį. 

Maždaug du trečdaliai prižiūrinčiųjų 

asmenų Europoje yra moterys. 

Apskaičiuota, kad nemokamos 

neformaliosios priežiūros Sąjungoje 

ekonominė vertė, kaip procentinė visų 

formaliosios ilgalaikės priežiūros išlaidų 

dalis, sudaro nuo 50 iki 90 proc.; 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyra daugeliui tėvų ir priežiūros 

pareigų turinčių darbuotojų tebėra didelis 

iššūkis, darantis neigiamą poveikį moterų 

užimtumui. Svarbus veiksnys, prisidedantis 

prie nepakankamo moterų dalyvavimo 

darbo rinkoje, yra tai, kad sunku suderinti 

profesines ir šeimos pareigas. Vaikų 

turinčios moterys dažnai mažiau laiko 

dirba mokamą darbą ir daugiau laiko 

praleidžia vykdydamos neapmokamas 

priežiūros pareigas. Nustatyta, kad 

sergančio ar priklausomo giminaičio 

turėjimas taip pat turi neigiamą poveikį 

moterų užimtumui – dėl to kai kurios 

moterys visiškai pasitraukia iš darbo 

rinkos; 

(7) profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyra daugeliui tėvų ir priežiūros 

pareigų turinčių darbuotojų tebėra didelis 

iššūkis, darantis neigiamą poveikį moterų 

užimtumui. Svarbus veiksnys, prisidedantis 

prie nepakankamo moterų dalyvavimo 

darbo rinkoje, yra tai, kad sunku suderinti 

šeimos ir darbo pareigas. Vaikų turinčios 

moterys dažnai mažiau laiko dirba mokamą 

darbą ir daugiau laiko praleidžia 

vykdydamos neapmokamas priežiūros 

pareigas. Nustatyta, kad sergančio ar 

priklausomo giminaičio, kuriam 

reikalinga priežiūra arba pagalba, 
turėjimas taip pat turi neigiamą poveikį 

moterų užimtumui – dėl to kai kurios 

moterys iš dalies arba visiškai pasitraukia 

iš darbo rinkos, o tai turi neigiamą poveikį 

jų darbo užmokesčiui ir pensijoms; 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) esama Sąjungos teisine sistema 

sukuriama nedaug paskatų vyrams prisiimti 

lygią su moterimis priežiūros pareigų dalį. 

Daugelyje valstybių narių nėra mokamų 

tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų, ir tai 

lemia, kad mažai tėvų naudojasi tokiomis 

atostogomis. Dėl vyrų ir moterų profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

politikos disbalanso dar labiau padidėja 

lyčių skirtumai darbo ir priežiūros srityse. 

Kita vertus, nustatyta, kad dėl tėvo 

naudojimosi profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros derinimo 

(8) esama Sąjungos teisine sistema 

sukuriama nedaug paskatų vyrams prisiimti 

lygią su moterimis priežiūros pareigų dalį. 

Daugelyje valstybių narių nėra mokamų 

tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų, o 

vaiko priežiūros atostogas galima perduoti 

kitam asmeniui, ir tai lemia, kad mažai 

tėvų naudojasi tokiomis atostogomis. Dėl 

vyrų ir moterų profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros politikos 

disbalanso dar labiau padidėja lyčių 

skirtumai darbo ir priežiūros srityse. Kita 

vertus, nustatyta, kad dėl tėvo naudojimosi 
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priemonėmis, tokiomis kaip atostogos ar 

susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų, 

mažėja santykinis moterų atliekamo 

nemokamo darbo šeimoje kiekis ir joms 

lieka daugiau laiko dirbti mokamą darbą; 

profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros derinimo priemonėmis, 

tokiomis kaip atostogos ar susitarimai dėl 

lanksčių darbo sąlygų, mažėja santykinis 

moterų atliekamo nemokamo darbo 

šeimoje kiekis ir joms lieka daugiau laiko 

dirbti mokamą darbą. Be to, Eurofound 

tyrimai rodo, kad tėvų naudojimosi šiomis 

priemonėmis lygis priklauso nuo daugelio 

tarpusavyje susijusių veiksnių. Tokie 

veiksniai yra: informacija apie galimas 

atostogas; kompensacija už atostogas ir 

darbo užmokesčio skirtumai; vaikų 

priežiūros įstaigų prieinamumas ir 

lankstumas; vyraujantys šeimos 

organizavimo modeliai; baimės dėl 

atostogų būti izoliuotiems nuo darbo 

rinkos mastas1a; 

 __________________ 

 1a Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (Eurofound): „Tėvo 

skatinimas imti tėvystės ir vaiko priežiūros 

atostogas Europos Sąjungoje“ (2015 m.) 

ir „Vyrų ir moterų užimtumo skirtumas. 

Iššūkiai ir sprendimai“ (2016 m.). 

 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) pasitvirtino, kad galimybė naudotis 

kokybiška, prieinama ir įperkama vaiko ir 

kitų išlaikomų asmenų priežiūros 

infrastruktūra – tai esminis politikos 

priemonių, kuriomis siekiama profesinio 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, 

veiksnys, kuris palengvina greitą naujų 

motinų grįžimą į darbą ir skatina moterų 

dalyvavimą darbo rinkoje. Tačiau, iki 

2018 m. dauguma Sąjungos valstybių 

narių vis dar nepasiekė vadinamųjų 

Barselonos vaikų priežiūros paslaugų 

tikslų, nustatytų 2002 m. Itin svarbu 
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įgyvendinti šiuos tikslus, kad moterys 

galėtų visapusiškai dalyvauti darbo 

rinkoje, o daugiametėje finansinėje 

programoje turėtų būti teikiama 

pirmenybė investicijoms į bendruomenėje 

teikiamas, kokybiškas, prieinamas ir 

įperkamas vaikų priežiūros paslaugas, nes 

tai būtina norint, kad reikalai pajudėtų; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) neproporcingai didelė mokesčių 

našta, tenkanti antriesiems šeimoje 

uždirbantiems asmenims, daugumoje 

valstybių narių išlieka didele kliūtimi 

moterų dalyvavimui darbo rinkoje. Visų 

kliūčių, kurios kyla taikant lyties požiūriu 

šališkas mokesčių lengvatų sistemas, 

nustatymas ir pašalinimas labai svarbus 

siekiant paskatinti moteris visapusiškai 

dalyvauti darbo rinkoje ir skatinti 

reprodukcinio darbo ir priežiūros pareigų 

paskirstymą lygiomis dalimis; 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) siekiant skatinti moteris ir vyrus 

lygiau dalytis priežiūros pareigomis, turėtų 

būti nustatyta tėvų teisė į tėvystės 

atostogas, suteikiamas gimus vaikui. 

Siekiant atsižvelgti į valstybių narių 

skirtumus, teisė į tėvystės atostogas turėtų 

nepriklausyti nuo santuokinės ar šeiminės 

padėties, kaip ji apibrėžiama nacionalinėje 

teisėje; 

(13) siekiant skatinti moteris ir vyrus 

lygiau dalytis priežiūros pareigomis, turėtų 

būti nustatyta tėvo arba tėvui prilyginamo 

antrojo iš tėvų, kaip apibrėžta 

nacionalinės teisės aktuose, teisė į 

apmokamas tėvystės atostogas, 

suteikiamas apytikriai vaiko gimimo arba 

įvaikinimo laikotarpiu, tuo metu, kai 

suteikiamos motinystės atostogos. Siekiant 

atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, teisė 
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į tėvystės atostogas turėtų nepriklausyti 

nuo santuokinės ar šeiminės padėties, kaip 

ji apibrėžiama nacionalinėje teisėje; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) valstybės narės taip pat turėtų 

įvertinti, ar tėvystės atostogų suteikimo 

sąlygos ir konkrečios taisyklės turėtų būti 

pritaikytos prie konkrečių ypatingoje 

padėtyje esančio tėvo poreikių, kai jo 

buvimas labiau reikalingas, visų pirma 

kalbant apie tėvą su negalią, tėvą, turintį 

neįgalius vaikus, taip pat psichinės 

sveikatos problemų turinčius vaikus, 

sunkiai sergančius vaikus arba vaikus su 

rimtomis sveikatos problemomis, ir 

vienišus tėvus, kaip apibrėžta valstybių 

narių nacionalinėje teisėje ir praktikoje; 

 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) kadangi dauguma tėvų nesinaudoja 

teise į vaiko priežiūros atostogas arba 

didelę jiems priklausančių atostogų dalį 

perduoda motinoms, šia direktyva, siekiant 

paskatinti antrąjį iš tėvų naudotis vaiko 

priežiūros atostogomis, išlaikoma 

kiekvieno iš tėvų teisė į ne trumpesnes kaip 

keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, 

šiuo metu nustatytas Direktyva 

2010/18/ES, tačiau taip pat nuo vieno iki 

keturių mėnesių pailginamas vaiko 

priežiūros atostogų laikotarpis, kurio tėvai 

negali perduoti vienas kitam; 

(14) kadangi dauguma tėvų nesinaudoja 

teise į vaiko priežiūros atostogas arba 

didelę jiems priklausančių atostogų dalį 

perduoda motinoms, šia direktyva, siekiant 

paskatinti antrąjį iš tėvų naudotis vaiko 

priežiūros atostogomis, išlaikoma 

kiekvieno iš tėvų teisė į ne trumpesnes kaip 

keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, 

šiuo metu nustatytas Direktyva 

2010/18/ES, tačiau taip pat nuo vieno iki 

keturių mėnesių pailginamas vaiko 

priežiūros atostogų laikotarpis, kurio tėvai 

negali perduoti vienas kitam. Valstybėms 

narėms reikėtų suteikti galimybę nustatyti, 
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kad dviejų mėnesių trukmės vaiko 

priežiūros atostogos turėtų būti suteiktos 

per pirmuosius ketverius vaiko priežiūros 

metus. Tačiau jei per šį laikotarpį vaiko 

priežiūros atostogomis nebuvo 

pasinaudota, valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad atostogos nebūtų 

prarandamos ir gali būti panaudotos bent 

iki tol, kol vaikui sueis 10 metų; 

 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 

tėvams naudotis vaiko priežiūros 

atostogomis vaikams augant, teisė į vaiko 

priežiūros atostogas turėtų būti suteikiama 

bent iki tol, kol vaikui sueis dvylika metų. 

Valstybės narės turėtų turėti galimybę 

nustatyti įspėjimo laikotarpį, iki kurio 

darbuotojas privalo darbdaviui pranešti 

apie savo ketinimą pasinaudoti vaiko 

priežiūros atostogomis, ir nuspręsti, ar 

teisė į vaiko priežiūros atostogas gali būti 

suteikiama tik turint tam tikrą stažą. 

Atsižvelgiant į didėjančią sutarčių įvairovę, 

apskaičiuojant stažą turėtų būti 

atsižvelgiama į visų su tuo pačiu darbdaviu 

paeiliui sudarytų terminuotų sutarčių 

trukmę. Siekdamos suderinti darbuotojų ir 

darbdavių poreikius, valstybės narės taip 

pat turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar 

reikia apibrėžti, ar tam tikromis 

aplinkybėmis darbdaviui gali būti 

leidžiama atidėti vaiko priežiūros atostogų 

suteikimą. Tokiais atvejais darbdavys 

turėtų tokį atidėjimą pagrįsti; 

(15) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 

tėvams naudotis vaiko priežiūros 

atostogomis vaikams augant, teisė į vaiko 

priežiūros atostogas turėtų būti suteikiama 

bent iki tol, kol vaikui sueis dešimt metų. 

Valstybės narės turėtų turėti galimybę, 

ypač atsižvelgiant į suvaržymus, su kuriais 

susiduria labai mažos įmonės, nustatyti 

pagrįstą įspėjimo laikotarpį, iki kurio 

darbuotojas privalo darbdaviui pranešti 

apie savo ketinimą pasinaudoti vaiko 

priežiūros atostogomis. Siekiant atgrasinti 

nuo galimo piktnaudžiavimo valstybėms 

narėms reikėtų leisti taikyti minimalaus 

išdirbto laikotarpio reikalavimą, prieš 

darbuotojui leidžiant pasinaudoti šia teise, 

o atostogų laikotarpis negali būti ilgesnis 

nei šeši mėnesiai. Atsižvelgiant į 

didėjančią sutarčių įvairovę, apskaičiuojant 

stažą turėtų būti atsižvelgiama į visų su tuo 

pačiu darbdaviu paeiliui sudarytų 

terminuotų sutarčių trukmę. Siekdamos 

suderinti darbuotojų ir darbdavių poreikius, 

valstybės narės taip pat turėtų turėti 

galimybę nuspręsti, ar reikia apibrėžti, ar 

tam tikromis aplinkybėmis darbdaviui gali 

būti leidžiama atidėti vaiko priežiūros 

atostogų suteikimą. Tokiais atvejais 

darbdavys turėtų tokį atidėjimą pagrįsti 
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raštu. 

atsižvelgiant į tai, kad antrasis iš tėvų (visų 

pirma tėvas) bus labiau linkęs naudotis 

lanksčiąja šių atostogų forma, darbuotojai 

turėtų turėti galimybę prašyti suteikti vaiko 

priežiūros atostogas visą arba ne visą darbo 

laiką arba naudotis kitomis lanksčiomis jų 

formomis. Teisė spręsti, ar patenkinti tokį 

prašymą suteikti kitų lanksčių formų vaiko 

priežiūros atostogas (ne visą darbo laiką), 

turėtų būti palikta darbdaviui. Valstybės 

narės taip pat turėtų įvertinti, ar vaiko 

priežiūros atostogų suteikimo galimybės ir 

konkrečios sąlygos turėtų būti pritaikytos 

prie konkrečių itin nepalankioje padėtyje 

esančių tėvų poreikių; 

atsižvelgiant į tai, kad antrasis iš tėvų (visų 

pirma tėvas) bus labiau linkęs naudotis 

lanksčiąja šių atostogų forma, darbuotojai 

turėtų turėti galimybę prašyti suteikti vaiko 

priežiūros atostogas visą arba ne visą darbo 

laiką arba naudotis kitomis lanksčiomis jų 

formomis. Teisė spręsti, ar patenkinti tokį 

prašymą suteikti kitų lanksčių formų vaiko 

priežiūros atostogas (ne visą darbo laiką), 

turėtų būti palikta darbdaviui. Valstybės 

narės taip pat turėtų įvertinti, ar vaiko 

priežiūros atostogų suteikimo sąlygos ir 

konkrečios taisyklės turėtų būti pritaikytos 

prie konkrečių ypatingoje padėtyje esančio 

tėvo poreikių, kai jo buvimas labiau 

reikalingas, visų pirma kalbant apie 

neįgalius tėvus, tėvus, turinčius neįgalius 

vaikus, taip pat psichinės sveikatos 

problemų turinčius vaikus, sunkiai 

sergančius vaikus arba vaikus su 

rimtomis sveikatos problemomis, ir 

vienišus tėvus, kaip apibrėžta valstybių 

narių nacionalinėje teisėje ir praktikoje; 

 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas po vaiko priežiūros atostogų grįžti į 

darbą, darbuotojai ir darbdaviai turėtų būti 

skatinami palaikyti ryšį atostogų 

laikotarpiu, taip pat jie gali susitarti dėl 

tinkamų reintegracijos priemonių, dėl kurių 

sprendimą priimtų atitinkamos šalys, 

atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, 

kolektyvines sutartis ir taikomą praktiką; 

(16) siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas po vaiko priežiūros atostogų grįžti į 

darbą, darbuotojai ir darbdaviai turėtų 

turėti galimybę savanoriškai palaikyti ryšį 

atostogų laikotarpiu. Darbuotojų ir 

darbdavių ryšys neturėtų sukelti naštos ar 

nepatogumų darbuotojams ir šeimos 

nariams ir turėtų sudaryti palankesnes 

sąlygas susitarti dėl tinkamų reintegracijos 

priemonių, dėl kurių sprendimą priimtų 

atitinkamos šalys, atsižvelgdamos į 

nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ir 

taikomą praktiką. Darbuotojai, kurie 

nenori palaikyti ryšio, jokiu būdu 
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neturėtų būti diskriminuojami. 

 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant suteikti geresnes galimybes 

vyrams ir moterims, prižiūrintiems 

vyresnio amžiaus šeimos narį ir (arba) 

kitus giminaičius, kuriems reikalinga 

priežiūra, likti darbo rinkoje, darbuotojams, 

turintiems sunkiai sergantį arba 

priklausomą giminaitį, turėtų būti suteikta 

teisė prižiūrinčiojo asmens atostogų forma 

būti atleistiems nuo darbo, kad jie galėtų 

pasirūpinti tuo giminaičiu. Siekiant užkirsti 

kelią piktnaudžiavimui šia teise, prieš 

suteikiant atostogas gali būti reikalaujama 

pateikti sunkios ligos arba 

priklausomumo įrodymus; 

(17) siekiant suteikti geresnes galimybes 

darbuotojams, prižiūrintiems vyresnio 

amžiaus šeimos narį ir (arba) kitus 

giminaičius, kuriems reikalinga priežiūra, 

likti darbo rinkoje, darbuotojams, 

turintiems giminaitį, kuriam dėl rimtos 

medicininės priežasties reikalinga 

priežiūra arba pagalba, turėtų būti suteikta 

teisė prižiūrinčiojo asmens atostogų forma 

būti atleistiems nuo darbo, kad jie galėtų 

pasirūpinti tuo giminaičiu. Siekiant užkirsti 

kelią piktnaudžiavimui šia teise, prieš 

suteikiant atostogas turėtų būti 

reikalaujama pateikti medicininius 

įrodymus, kad priežiūros ar pagalbos 

poreikis kilo dėl rimtos medicininės 

priežasties; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) atostogų individualiems 

prižiūrintiesiems asmenims nustatymas 

neturėtų pakeisti profesionalių, 

prieinamų, įperkamų ir kokybiškų 

bendruomeninių priežiūros paslaugų, 

kurios taip pat labai prisidės prie būsimo 

ekonomikos vystymosi; 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) siekiant didinti paskatas vaikų ir 

priežiūros pareigų turintiems 

darbuotojams, ypač vyrams, eiti šioje 

direktyvoje numatytos trukmės atostogų, 

jie turėtų turėti teisę, būdami atostogose, 

gauti pakankamas išmokas. Ši išmoka 

turėtų būti bent ne mažesnė už išmoką, 

kurią atitinkamas darbuotojas gautų 

laikinojo nedarbingumo atostogų atveju. 

Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, koks 

svarbus yra teisių į socialinę apsaugą, be 

kita ko, sveikatos priežiūros srityje, 

tęstinumas; 

(19) siekiant didinti paskatas vaikų ir 

priežiūros pareigų turintiems 

darbuotojams, ypač vyrams, eiti šioje 

direktyvoje numatytos trukmės atostogų, 

jie turėtų turėti teisę, būdami atostogose, 

gauti pakankamas išmokas. Ši išmoka 

turėtų būti nustatyta valstybės narės ir 

turėtų atitikti motinystės atostogų 

pašalpos, nustatytos nacionaliniu 

lygmeniu, dydį tėvystės atostogų atveju, o 

vaiko priežiūros atostogų ir prižiūrinčiojo 

asmens atostogų atveju turėtų būti bent 

prilygti 80 proc. nuo darbuotojo bendros 

algos. Tokiu būdu valstybės narės 

užtikrintų, kad išmoka ar pašalpa būtų 

tokio dydžio, kuris skatintų tėvus geriau 

dalytis teisėmis į išmokas, ir jos turėtų 

atsižvelgti į tai, koks svarbus yra teisių į 

socialinę apsaugą, be kita ko, sveikatos 

priežiūros srityje ir pensijų sistemoje, 

tęstinumas; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) pagal Direktyvą 2010/18/ES 

valstybės narės turi nustatyti darbo 

sutarties ar darbo santykių statusą vaiko 

priežiūros atostogų laikotarpiu. Remiantis 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktika, taip darbuotojo ir jo darbdavio 

darbo santykiai išlaikomi atostogų 

laikotarpiu, todėl asmuo, esantis tokiose 

atostogose, tuo laikotarpiu pagal Sąjungos 

teisę išlieka darbuotoju. Todėl 

apibrėždamos darbo sutarties ar darbo 

santykių statusą direktyvoje numatytų 

(20) pagal Direktyvą 2010/18/ES 

valstybės narės turi nustatyti darbo 

sutarties ar darbo santykių statusą vaiko 

priežiūros atostogų laikotarpiu. Remiantis 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktika, taip darbuotojo ir jo darbdavio 

darbo santykiai išlaikomi atostogų 

laikotarpiu, todėl asmuo, esantis tokiose 

atostogose, tuo laikotarpiu pagal Sąjungos 

teisę išlieka darbuotoju. Todėl 

apibrėždamos darbo sutarties ar darbo 

santykių statusą direktyvoje numatytų 
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atostogų laikotarpiu, be kita ko, tam, kad 

būtų galima nustatyti teises į socialinę 

apsaugą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 

kad darbo santykiai būtų išlaikyti; 

atostogų laikotarpiu, valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad darbo santykiai būtų 

išlaikyti, nepažeidžiant teisių į socialinę 

apsaugą, įskaitant pensijų įmokas, kurias 

darbuotojas turi mokėti visą atostogų 

laikotarpį. Atsižvelgdamos į tai, valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad šioje 

direktyvoje numatytos atostogos neturėtų 

įtakos darbuotojo teisėms į pensiją per 

visą šį laikotarpį; 

 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant paskatinti dirbančius tėvus 

ir prižiūrinčiuosius asmenis likti darbo 

rinkoje, šiems darbuotojams turėtų būti 

suteikta galimybė savo darbo grafiką 

suderinti su asmeniniais poreikiais ir 

prioritetais. Todėl dirbantys tėvai ir 

prižiūrintieji asmenys turėtų turėti 

galimybę prašyti susitarimų dėl lanksčių 

darbo sąlygų, t. y. darbuotojams būtų 

suteikta galimybė priežiūros tikslais 

koreguoti savo darbo pobūdį, įskaitant 

susitarimus dėl nuotolinio darbo, lankstaus 

darbo grafiko ar darbo laiko sutrumpinimo. 

Kad būtų atsižvelgiama į darbuotojų ir 

darbdavių poreikius, valstybės narės turėtų 

turėti galimybę riboti susitarimų dėl 

lanksčių darbo sąlygų, įskaitant susitarimus 

dėl darbo laiko sutrumpinimo, trukmę. 

Nors nustatyta, kad galimybė dirbti ne visą 

darbo laiką kai kurioms moterims padėjo 

po gimdymo likti darbo rinkoje, ilgą laiką 

dirbant trumpesnę darbo dieną gali 

sumažėti socialinio draudimo įmokos, o dėl 

to asmuo gali gauti mažesnes pensijos 

išmokas arba apskritai jų negauti. Galutinį 

sprendimą, ar patenkinti darbuotojo 

prašymą dėl susitarimų dėl lanksčių darbo 

sąlygų, turėtų priimti darbdavys. 

Konkrečios aplinkybės, kuriomis reikalingi 

(21) siekiant paskatinti dirbančius tėvus 

ir prižiūrinčiuosius asmenis likti darbo 

rinkoje, šiems darbuotojams turėtų būti 

suteikta galimybė savo darbo grafiką 

suderinti su asmeniniais poreikiais ir 

prioritetais. Todėl dirbantys tėvai ir 

prižiūrintieji asmenys turėtų turėti 

galimybę prašyti susitarimų dėl lanksčių 

darbo sąlygų, t. y. darbuotojams būtų 

suteikta galimybė priežiūros tikslais 

koreguoti savo darbo pobūdį, įskaitant, jei 

tinkama, susitarimus dėl nuotolinio darbo, 

lankstaus darbo grafiko ar darbo laiko 

sutrumpinimo. Kad būtų atsižvelgiama į 

darbuotojų ir darbdavių poreikius, 

valstybės narės turėtų turėti galimybę riboti 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų, 

įskaitant susitarimus dėl darbo laiko 

sutrumpinimo, trukmę. Nors nustatyta, kad 

galimybė dirbti ne visą darbo laiką kai 

kurioms moterims padėjo po gimdymo likti 

darbo rinkoje, ilgą laiką dirbant trumpesnę 

darbo dieną gali sumažėti socialinio 

draudimo įmokos, o dėl to asmuo gali gauti 

mažesnes pensijos išmokas arba apskritai 

jų negauti. Nors galutinį sprendimą, ar 

patenkinti darbuotojo prašymą dėl 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų 

priimti darbdavys, turėtų būti 
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susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų, gali 

keistis. Todėl darbuotojai turėtų ne tik 

turėti teisę grįžti prie pradinio darbo 

pobūdžio pasibaigus konkrečiam sutartam 

laikotarpiui, bet ir turėti galimybę to 

prašyti bet kuriuo metu, jeigu to reikia 

pasikeitus aplinkybėms; 

atsižvelgiama į darbuotojų poreikius ir į 

labai mažų įmonių darbo sąlygų ir 

planavimo apribojimus, taigi darbdavys 

turėtų pagrįsti prašymo atmetimą. 

Konkrečios aplinkybės, kuriomis reikalingi 

susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų, gali 

keistis. Todėl darbuotojai turėtų ne tik 

turėti teisę grįžti prie pradinio darbo 

pobūdžio pasibaigus abipusiai sutartam 

laikotarpiui, bet ir turėti galimybę to 

prašyti bet kuriuo metu, jeigu to reikia 

pasikeitus aplinkybėms; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) atostogos skirtos dirbantiems 

tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims remti 

nustatytu laikotarpiu, jomis siekiama 

užtikrinti ir skatinti jų tolesnį dalyvavimą 

darbo rinkoje. Todėl tikslinga aiškiai 

numatyti šioje direktyvoje nustatytų 

atostogų išėjusių darbuotojų darbo teisių 

apsaugą, visų pirma užtikrinti jų teisę grįžti 

į tas pačias arba lygiavertes pareigas, taip 

pat užtikrinti, kad jiems nebūtų sudarytos 

mažiau palankios darbo sąlygos dėl to, kad 

nedirbo. Darbuotojai turėtų išlaikyti 

atitinkamas jau įgytas arba įgyjamas teises 

iki tokių atostogų pabaigos; 

(22) atostogos skirtos dirbantiems 

tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims remti 

nustatytu laikotarpiu, jomis siekiama 

užtikrinti ir skatinti jų tolesnį dalyvavimą 

darbo rinkoje. Todėl tikslinga aiškiai 

numatyti šioje direktyvoje nustatytų 

atostogų išėjusių darbuotojų darbo teisių 

apsaugą, visų pirma užtikrinti jų teisę grįžti 

į tas pačias arba lygiavertes pareigas, taip 

pat užtikrinti, kad jiems nebūtų sudarytos 

mažiau palankios darbo sąlygos dėl to, kad 

nedirbo. Darbuotojai turėtų išlaikyti 

atitinkamas jau įgytas arba įgyjamas teises 

iki tokių atostogų pabaigos; Lygiai taip pat 

svarbus susitarimų dėl atostogų tikslas – 

užtikrinti, kad dirbantys tėvai išlaikytų 

šeimos gyvenimo kokybę, rūpindamiesi 

savo vaikais, kuo geriau vykdydami savo 

pareigas, įskaitant pagrindinį jų ugdomąjį 

vaidmenį, visų pirma ankstyvojo ugdymo 

laikotarpiu, ir kokybiškai leisdami laiką 

su savo vaikais. Neveiksmingas šeimos ir 

profesinio gyvenimo derinimas taip pat 

gali turėti neigiamą poveikį vaikų ir tėvų 

fizinei ir psichinei sveikatai; 
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Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) darbuotojai, besinaudojantys savo 

teisėmis į atostogas arba teisėmis prašyti 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų 

būti apsaugoti nuo diskriminacijos ar nuo 

mažiau palankaus požiūrio į juos dėl šių 

priežasčių; 

(23) darbuotojai, besinaudojantys savo 

teisėmis į atostogas arba teisėmis prašyti 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų 

būti apsaugoti nuo visų rūšių 

diskriminacijos ar nuo mažiau palankaus 

požiūrio į juos dėl šių priežasčių. Valstybės 

narės, siekdamos užtikrinti pusiausvyrą 

tarp darbdavių ir darbuotojų interesų, 

kartu turėtų užtikrinti, kad darbuotojai 

būtų apsaugoti nuo šių teisių pažeidimų; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) darbuotojai, besinaudojantys šioje 

direktyvoje numatytomis teisėmis į 

atostogas arba teisėmis prašyti susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų būti 

apsaugoti nuo atleidimo iš darbo arba bet 

kokio pasirengimo galimam atleidimui iš 

darbo dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 

atostogas ar išėjo tokių atostogų arba 

pasinaudojo teise prašyti tokių susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų. Jeigu 

darbuotojas mano, kad buvo atleistas iš 

darbo dėl minėtų priežasčių, jis turėtų turėti 

galimybę paprašyti darbdavio tinkamai 

pagrįsti tokį atleidimą; 

(24) darbuotojai, besinaudojantys šioje 

direktyvoje numatytomis teisėmis į 

atostogas arba teisėmis prašyti susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų, turėtų būti 

apsaugoti nuo atleidimo iš darbo arba bet 

kokio pasirengimo galimam atleidimui iš 

darbo dėl to, kad pateikė prašymą suteikti 

atostogas ar išėjo tokių atostogų arba 

pasinaudojo teise prašyti tokių susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų. Jeigu 

darbuotojas mano, kad buvo atleistas iš 

darbo dėl minėtų priežasčių, jis turėtų turėti 

galimybę paprašyti darbdavio tinkamai 

pagrįsti tokį atleidimą raštu; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

26 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) už nacionalinės teisės nuostatų, 

priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų 

jau galiojančių nuostatų, susijusių su 

teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 

pažeidimus valstybės narės turėtų numatyti 

veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 

sankcijas. Vienodo požiūrio principui 

veiksmingai įgyvendinti reikalinga tinkama 

darbuotojų teisminė apsauga nuo priešiško 

požiūrio ar neigiamų pasekmių, kuriuos 

galima patirti pateikus skundą ar iškėlus 

bylą dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 

užtikrinimo. Nukentėję asmenys gali vengti 

naudotis savo teisėmis bijodami galimo 

keršto, todėl tais atvejais, kai jie 

pasinaudoja šioje direktyvoje nustatytomis 

teisėmis, būtina juos apsaugoti nuo 

priešiško požiūrio. Tokia apsauga ypač 

svarbi savo funkcijas vykdantiems 

darbuotojų atstovams; 

(26) už nacionalinės teisės nuostatų, 

priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų 

jau galiojančių nuostatų, susijusių su 

teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 

pažeidimus valstybės narės turėtų numatyti 

veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 

sankcijas. Vienodo požiūrio principui 

veiksmingai įgyvendinti reikalinga tinkama 

darbuotojų teisminė apsauga nuo priešiško 

požiūrio ar neigiamų pasekmių, kuriuos 

galima patirti pateikus skundą ar iškėlus 

bylą dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių 

užtikrinimo. Nukentėję asmenys gali vengti 

naudotis savo teisėmis bijodami galimo 

keršto, todėl tais atvejais, kai jie 

pasinaudoja šioje direktyvoje nustatytomis 

teisėmis, būtina juos apsaugoti nuo 

priešiško požiūrio. Tokia apsauga ypač 

svarbi savo funkcijas vykdantiems 

darbuotojų atstovams; Darbo ir socialinės 

inspekcijos turėtų stebėti tinkamą šios 

direktyvos įgyvendinimą, taikant tinkamas 

priemones diskriminacijai išvengti ir 

vienodoms darbuotojų galimybėms 

naudotis savo socialinėmis ir darbo 

teisėmis užtikrinti; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) kad būtų užtikrinama dar 

aukštesnio lygio šioje direktyvoje 

numatytų teisių apsauga, nacionalinės 

lygybės įstaigos taip pat turėtų būti 

kompetentingos tose srityse, kuriose 

taikoma ši direktyva; 

(27) kad būtų užtikrinama dar 

aukštesnio lygio šioje direktyvoje 

numatytų teisių apsauga, nacionalinės 

lygybės ir vaiko teisių įstaigos taip pat 

turėtų būti kompetentingos tose srityse, 

kuriose taikoma ši direktyva; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) šia direktyva nustatomi būtiniausi 

reikalavimai, taip suteikiant valstybėms 

narėms galimybę nustatyti arba toliau 

taikyti palankesnes nuostatas. Pagal 

galiojančią teisinę sistemą įgytos teisės 

turėtų būti išlaikytos, nebent šia direktyva 

būtų nustatytos palankesnės nuostatos. 

Įgyvendinant šią direktyvą, negalima 

mažinti esamų teisių, nustatytų 

galiojančiuose šios srities Sąjungos teisės 

aktuose, tai taip pat nėra teisėtas pagrindas 

mažinti bendrą apsaugos, suteikiamos 

darbuotojams šios direktyvos taikymo 

srityje, lygį; 

(28) šia direktyva nustatomi būtiniausi 

reikalavimai, taip suteikiant valstybėms 

narėms galimybę nustatyti arba toliau 

taikyti palankesnes nuostatas. Pagal 

galiojančią teisinę sistemą įgytos teisės 

turėtų būti išlaikytos, nebent šia direktyva 

būtų nustatytos palankesnės nuostatos. 

Įgyvendinant šią direktyvą, negalima 

mažinti esamų teisių, nustatytų 

galiojančiuose šios srities Sąjungos teisės 

aktuose, nacionalinės teisės aktuose ir 

kolektyvinėse sutartyse, tai taip pat nėra 

teisėtas pagrindas mažinti bendrą apsaugos, 

suteikiamos darbuotojams šios direktyvos 

taikymo srityje, lygį; 

 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

28 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28a) valstybės narės turėtų apsvarstyti 

galimybę išplėsti šioje direktyvoje 

numatytų priemonių taikymo sritį, kad 

jomis galėtų naudotis ir savarankiškai 

dirbantys asmenys; 

 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) šia direktyva turėtų būti vengiama 

nustatyti administracinius, finansinius ir 

teisinius apribojimus, kuriais gali būti 

varžomas mažųjų ir vidutinių įmonių 

kūrimas ir plėtojimas. Todėl valstybės 

(30) įgyvendindamos šią direktyvą 

valstybės narės turėtų vengti nustatyti 

nepagrįstus administracinius, finansinius ir 

teisinius apribojimus, kuriais gali būti 

varžomas labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
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narės raginamos įvertinti savo perkėlimo į 

nacionalinę teisę akto poveikį MVĮ, kad 

užtikrintų, jog MVĮ nedaromas 

neproporcingas poveikis, ir ypatingą 

dėmesį skirti labai mažoms įmonėms bei 

administracinei naštai; 

įmonių kūrimas ir plėtojimas. Todėl 

valstybės narės raginamos reguliariai 

vertinti savo perkėlimo į nacionalinę teisę 

akto poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ 

nedaromas neproporcingas poveikis, ir 

ypatingą dėmesį skirti labai mažoms 

įmonėms bei administracinei naštai, ypač 

kai tai susiję su susitarimų dėl vaiko 

priežiūros atostogų ir lankstesnės darbo 

tvarkos poveikio organizacijos darbui bei 

raginamos skelbti tokių vertinimų 

rezultatus; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

32 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (32a) siekiant užtikrinti geresnę 

profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą ir didinti lyčių lygybę šeimos 

gyvenimo ir profesinės veiklos derinimo 

srityje ir visiškai pasiekti numatytą šios 

direktyvos tikslą, Komisija taip pat turėtų 

apsvarstyti galimybę atlikti 1992 m. 

Tarybos direktyvos 92/85/EEB peržiūrą, 

atsižvelgiant į naujas teises ir nuostatas, 

dėl kurių buvo susitarta šioje direktyvoje; 

 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ši direktyva taikoma visiems 

darbuotojams, vyrams ir moterims, 

dirbantiems pagal darbo sutartį ar 

palaikantiems kitokius darbo santykius. 

Ši direktyva taikoma visiems 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartį ar palaikantiems kitokius darbo 

santykius, apibrėžtus pagal kiekvienos 

valstybės narės galiojančią teisę, 

kolektyvines sutartis ir (arba) taikomą 

praktiką, pagal kriterijus, kuriais 

remiantis nustatomas darbuotojo statusas, 
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nustatytus Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo praktikoje. 

 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tėvystės atostogos – galimybė 

atleisti tėvus nuo darbo gimus vaikui; 

a) tėvystės atostogos – mokamos 

atostogos, suteikiamos tėvui arba dėl 

vaiko gimimo arba įsivaikinimo tėvui 

prilyginamam antrajam iš tėvų, kaip 

nustatyta nacionalinėje teisėje, kurios turi 

būti imamos apytikriai vaiko gimimo arba 

įvaikinimo laikotarpiu, tuo metu, kai 

suteikiamos motinystės atostogos; 

 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaiko priežiūros atostogos – 

galimybė atleisti nuo darbo gimus vaikui 

arba jį įsivaikinus, skirta vaikui prižiūrėti; 

b) vaiko priežiūros atostogos –

mokamos atostogos, suteikiamos gimus 

vaikui arba jį įsivaikinus, skirtos vaikui 

prižiūrėti; 

 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) prižiūrintysis asmuo – darbuotojas, 

asmeniškai prižiūrintis arba padedantis 

prižiūrėti sunkiai sergantį arba 

priklausomą giminaitį; 

c) prižiūrintysis asmuo – darbuotojas, 

asmeniškai prižiūrintis arba padedantis 

giminaičiui, kuriam dėl rimtos 

medicininės priežasties arba negalios, kaip 

apibrėžta Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
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teisių konvencijoje, reikia priežiūros arba 

pagalbos; 

 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) prižiūrinčiojo asmens atostogos – 

galimybė išleisti mokamų atostogų 

prižiūrintįjį asmenį, kad jis asmeniškai 

prižiūrėtų giminaitį, kuriam dėl rimtos 

medicininės priežasties ar negalios reikia 

priežiūros, arba padėtų šiam giminaičiui; 

 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) giminaitis – darbuotojo sūnus, 

dukra, motina, tėvas, sutuoktinis arba 

civilinis partneris, kai tokia partnerystė 

numatyta nacionalinėje teisėje; 

d) giminaitis – bent darbuotojo sūnus, 

dukra, motina, tėvas, brolis, sesuo, 

posūnis, podukra, įsūnis, įdukra, vaikaitis, 

vaikaitė, senelis, senelė, teisėtas globėjas 

arba globotinis, sutuoktinis arba 

registruotas partneris, kai tokia partnerystė 

numatyta nacionalinėje teisėje; 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) paskirta trečioji šalis – 

darbuotojas, kuriam vienas iš tėvų 

perduoda savo teisę į atostogas, numatytas 

šioje direktyvoje; 
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Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) priklausomumas – padėtis, kai 

asmeniui dėl sunkios sveikatos būklės 

reikalinga laikina ar nuolatinė priežiūra; 

e) priežiūros ir paramos poreikiai – 

padėtis, kai asmeniui dėl negalios arba 

rimtos medicininės priežasties reikalinga 

laikina ar nuolatinė priežiūra ir 

individualipagalba ar parama; 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) susitarimas dėl lanksčių darbo 

sąlygų – galimybė darbuotojams koreguoti 

darbo pobūdį, įskaitant susitarimus dėl 

nuotolinio darbo, lankstaus darbo grafiko 

ar darbo laiko sutrumpinimo. 

f) susitarimas dėl lanksčių darbo 

sąlygų – galimybė darbuotojams 

savanoriškai koreguoti darbo pobūdį, 

įskaitant, kai įmanoma, susitarimus dėl 

nuotolinio darbo, lankstaus darbo grafiko 

ar darbo laiko sutrumpinimo. 

 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad tėvai 

turėtų teisę į bent dešimties darbo dienų 

tėvystės atostogas gimus vaikui. 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad tėvas 

arba tėvui prilyginamas antrasis iš tėvų, 

kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
turėtų teisę į dešimties darbo dienų tėvystės 

atostogas, suteikiamas apytikriai vaiko 

gimimo arba įvaikinimo laikotarpiu, tuo 

metu, kai suteikiamos motinystės 

atostogos. 
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Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės įvertina poreikį 

pritaikyti sąlygas, kuriomis suteikiamos 

tėvystės atostogos, ir konkrečias tokių 

atostogų suteikimo taisykles, prie tėvo 

poreikių ypatingais atvejais, kai labiau 

reikalingas jų dalyvavimas, kuriuos turi 

nustatyti valstybės narės. Tokiems 

ypatingiems atvejams galima priskirti: 

tėvą su negalią, tėvą su neįgaliais vaikais, 

įskaitant psichinės sveikatos problemų 

turinčius vaikus, sunkios sveikatos būklės 

ar sunkiai sergančius vaikus, ir vienišą 

tėvą, kaip apibrėžta valstybių narių 

nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje. 

 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai turėtų individualią teisę į bent 

keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas 

iki vaikas sulauks nustatyto amžiaus, kuris 

yra bent ne mažesnis nei dvylika metų. 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai turėtų individualią teisę į 

mokamas bent keturių mėnesių vaiko 

priežiūros atostogas, kurių negalima 

perduoti kitam asmeniui, tol, kol vaikas 

sulauks nustatyto amžiaus, kuris yra ne 

mažesnis nei dešimt metų. Valstybės narės 

įvertina galimybę išplėsti teisę ypatingais 

atvejais naudotis vaiko priežiūros 

atostogomis darbuotojams, kai jų buvimas 

namie ypač reikalingas. Tokius ypatingus 

atvejus turi apibrėžti valstybės narės. Tai 

gal būti: tėvai su negalia, tėvai, turintys 

neįgalius vaikus, įskaitant psichinės 
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sveikatos problemų turinčius vaikus, 

sunkios sveikatos būklės ar sunkiai 

sergančius vaikus, ir vieniši tėvai, kaip 

apibrėžta valstybių narių nacionalinės 

teisės aktuose ir praktikoje. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu valstybės narės leidžia 

vienam iš tėvų savo teisę į vaiko priežiūros 

atostogas perduoti kitam iš tėvų, jos 

užtikrina, kad bent keturių mėnesių vaiko 

priežiūros atostogų nebūtų galima perduoti. 

2. Jeigu valstybės narės leidžia 

vienam iš tėvų savo teisę į vaiko priežiūros 

atostogas perduoti kitam iš tėvų, jos 

užtikrina, kad bent keturių mėnesių vaiko 

priežiūros atostogų nebūtų galima perduoti. 

Jei valstybės narės numato ilgesnes nei 

keturių mėnesių vaiko priežiūros 

atostogas, nustatyta šių atostogų dalis 

galėtų būti perduota ne tik kitam iš tėvų, 

bet ir paskirtajam trečiajam asmeniui, 

kuris faktiškai rūpinasi vaiku. 

 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 

teisė į vaiko priežiūros atostogas būtų 

suteikiama tik turint tam tikrą darbo arba 

tarnybos stažą, kuris negali būti ilgesnis nei 

vieni metai. Jeigu su tuo pačiu darbdaviu 

viena po kitos sudaromos terminuotos 

darbo sutartys, kaip apibrėžta Tarybos 

direktyvoje 1999/70/EB21, apskaičiuojant 

darbo stažą atsižvelgiama į bendrą tokių 

sutarčių trukmę. 

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 

teisė į vaiko priežiūros atostogas būtų 

suteikiama tik turint tam tikrą darbo arba 

tarnybos stažą, kuris negali būti ilgesnis nei 

šeši mėnesiai. Jeigu su tuo pačiu darbdaviu 

viena po kitos sudaromos terminuotos 

darbo sutartys, kaip apibrėžta Tarybos 

direktyvoje 1999/70/EB21, apskaičiuojant 

darbo stažą atsižvelgiama į bendrą tokių 

sutarčių trukmę. 

__________________ __________________ 

21 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 

99/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų 

21 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 

99/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų 
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konfederacijos (ETUC), Europos pramonės 

ir darbdavių konfederacijų sąjungos 

(UNICE) ir Europos įmonių, kuriose 

dalyvauja valstybė, centro (CEEP) 

bendrojo susitarimo dėl darbo pagal 

terminuotas sutartis (OL L 175, 1999 7 10, 

p. 43). 

konfederacijos (ETUC), Europos pramonės 

ir darbdavių konfederacijų sąjungos 

(UNICE) ir Europos įmonių, kuriose 

dalyvauja valstybė, centro (CEEP) 

bendrojo susitarimo dėl darbo pagal 

terminuotas sutartis (OL L 175, 1999 7 10, 

p. 43). 

 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės gali apibrėžti 

aplinkybes, kuriomis darbdavys, po 

konsultacijų pagal nacionalinės teisės 

aktus, kolektyvines sutartis ir (arba) 

taikomą praktiką, gali pagrįstam 

laikotarpiui atidėti vaiko priežiūros 

atostogų suteikimą remdamasis tuo, kad tai 

labai sutrikdytų sklandžią įstaigos veiklą. 

Darbdaviai bet kokį vaiko priežiūros 

atostogų atidėjimą pagrindžia raštu. 

5. Valstybės narės gali apibrėžti 

aplinkybes, kuriomis darbdavys po 

konsultacijų pagal nacionalinės teisės 

aktus, kolektyvines sutartis ir (arba) 

taikomą praktiką gali ne daugiau kaip du 

kartus atidėti vaiko priežiūros atostogų 

suteikimą pagrįstam laikotarpiui, kuris 

negali viršyti šešių mėnesių, remdamasis 

tuo, kad tai labai sutrikdytų sklandžią 

įstaigos veiklą. Darbdaviai bet kokį vaiko 

priežiūros atostogų atidėjimą pagrindžia 

raštu. Be to, valstybės narės turi visų 

pirma atsižvelgti į suvaržymus, su kuriais 

susiduria labai mažos įmonės. 

 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai turėtų teisę prašyti suteikti 

vaiko priežiūros atostogas ne visą darbo 

laiką, dalimis, kurias skirtų darbo 

laikotarpiai, arba kitomis lanksčiomis 

formomis. Darbdaviai svarsto tokius 

prašymus ir į juos atsako, atsižvelgdami į 

6. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai turėtų teisę prašyti suteikti 

vaiko priežiūros atostogas ne visą darbo 

laiką, dalimis, kurias skirtų darbo 

laikotarpiai, arba kitomis lanksčiomis 

formomis. Darbdaviai svarsto tokius 

prašymus ir į juos atsako, atsižvelgdami į 
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savo ir darbuotojų poreikius. Darbdaviai 

bet kokį atsisakymą patenkinti tokį 

prašymą pagrindžia raštu. 

savo ir darbuotojų poreikius. Darbdaviai 

bet kokį atsisakymą patenkinti tokį 

prašymą pagrindžia raštu per pagrįstą 

laikotarpį po prašymo pateikimo. 

 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Valstybės narės įvertina būtinybę 

galimybes naudotis vaiko priežiūros 

atostogomis ir konkrečias tokių atostogų 

suteikimo sąlygas pritaikyti prie įtėvių, 

neįgalių tėvų ir tėvų, turinčių neįgalių ar 

lėtine liga sergančių vaikų, poreikių. 

7. Valstybės narės įvertina, ar yra 

poreikis pritaikyti vaiko priežiūros 

atostogų suteikimo sąlygas ir konkrečias 

tokių atostogų suteikimo taisykles prie tėvų 

poreikių ypatingais atvejais.Tokius 

ypatingus atvejus turi apibrėžti valstybės 

narės. 

 Tai gal būti: tėvai su negalia, tėvai, 

turintys neįgalius vaikus, įskaitant 

psichinės sveikatos problemų turinčius 

vaikus, sunkios sveikatos būklės ar 

sunkiai sergančius vaikus, ir vieniši tėvai, 

kaip apibrėžta valstybių narių 

nacionalinės teisės aktuose ir praktikoje.  

 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas 

darbuotojas turėtų teisę į bent penkių darbo 

dienų prižiūrinčiojo asmens atostogas per 

metus. Norint pasinaudoti tokia teise, gali 

būti reikalaujama pateikti tinkamus 

darbuotojo giminaičio sveikatos būklės 

įrodymus. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 

siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas 

darbuotojas turėtų teisę į bent penkių darbo 

dienų prižiūrinčiojo asmens atostogas per 

metus. Norint pasinaudoti tokia teise, gali 

būti reikalaujama pateikti tinkamus 

medicininius darbuotojo giminaičio 

priežiūros ir pagalbos poreikių įrodymus. 
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Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a straipsnis 

 Informacija apie sveikatos būklę arba 

padėtį, kai netenkama savarankiškumo, 

turėtų būti laikoma konfidencialia ir ja 

turėtų būti dalijamasi tik su kai kuriomis 

susijusiomis tarnybomis, siekiant 

užtikrinti tiek darbuotojo, tiek asmens, 

kuriam reikalinga priežiūra, teisę į 

duomenų apsaugą. 

 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Remdamosi nacionalinėmis aplinkybėmis, 

pvz., nacionalinės teisės aktais, 

kolektyvinėmis sutartimis ir (arba) taikoma 

praktika, ir atsižvelgdamos į socialiniams 

partneriams perduotus įgaliojimus, 

valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 

besinaudojantys teisėmis į 4, 5 ar 6 

straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 

užmokestį arba pakankamą išmoką, kuri 

būtų bent ne mažesnė už išmoką, kurią 

atitinkamas darbuotojas gautų laikinojo 

nedarbingumo atostogų atveju. 

Remdamosi nacionalinėmis aplinkybėmis, 

pvz., nacionalinės teisės aktais, 

kolektyvinėmis sutartimis ir (arba) taikoma 

praktika, ir atsižvelgdamos į socialiniams 

partneriams perduotus įgaliojimus, 

valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 

besinaudojantys teisėmis į 4, 5 ar 

6 straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 

tokį užmokestį arba pakankamą išmoką: 

 a) už 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas 

tėvystės atostogas – ne mažesnio kaip 

motinystės atostogų pašalpos, nustatytos 

nacionaliniu lygmeniu, dydžio mokėjimą 

arba išmoką, užtikrinant, kad būtų 

laikomasi moterų ir vyrų lygybės principo; 

 b) už 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas vaiko 

priežiūros atostogas – ne mažesnio kaip 

80 proc. darbuotojo bendros algos dydžio 
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mokėjimą arba išmoką; 

 c) už 6 straipsnyje nurodytas 

prižiūrinčiojo asmens atostogas – ne 

mažesnio kaip 80 proc. darbuotojo 

bendros algos dydžio mokėjimą arba 

išmoką. 

 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai, turintys vaikų iki tam tikro 

amžiaus, kuris yra bent ne mažesnis nei 

dvylika metų, ir prižiūrintieji asmenys 

turėtų teisę priežiūros tikslais prašyti 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų. 

Tokių susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų 

trukmė gali būti pagrįstai ribojama. 

1. Valstybės narės imasi būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

darbuotojai, turintys vaikų iki tam tikro 

amžiaus, kuris yra bent ne mažesnis nei 

dešimt metų, ir prižiūrintieji asmenys 

turėtų teisę priežiūros tikslais prašyti 

susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų. 

Tokių susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų 

trukmė gali būti pagrįstai ribojama. 

 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Darbdaviai svarsto prašymus dėl 1 

dalyje nurodytų susitarimų dėl lanksčių 

darbo sąlygų ir į juos atsako, atsižvelgdami 

į savo ir darbuotojų poreikius. Darbdaviai 

pagrindžia bet kokį atsisakymą patenkinti 

tokį prašymą. 

2. Darbdaviai svarsto prašymus dėl 1 

dalyje nurodytų susitarimų dėl lanksčių 

darbo sąlygų ir į juos atsako raštu, 

atsižvelgdami į savo ir darbuotojų 

poreikius, visų pirma labai mažose 

įmonėse. Darbdaviai pagrindžia bet kokį 

atsisakymą patenkinti tokį prašymą, kartu 

nurodydami alternatyvių susitarimų 

galimybes. 
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Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų trukmė yra 

ribota, pasibaigus sutartam laikotarpiui 

darbuotojas turi teisę grįžti į pradines darbo 

sąlygas. Darbuotojas taip pat turi teisę bet 

kuriuo metu prašyti, kad jam būtų leista 

grįžti į pradines darbo sąlygas, jeigu toks 

prašymas yra pagrįstas atsižvelgiant į 

pasikeitusias aplinkybes. Darbdaviai 

privalo svarstyti tokius prašymus ir į juos 

atsakyti, atsižvelgdami į savo ir darbuotojų 

poreikius. 

3. Jeigu 1 dalyje nurodytų susitarimų 

dėl lanksčių darbo sąlygų trukmė yra 

ribota, pasibaigus sutartam laikotarpiui 

darbuotojas turi teisę grįžti į pradines darbo 

sąlygas. Darbuotojas taip pat turi teisę bet 

kuriuo metu prašyti, kad jam būtų leista 

grįžti į pradines darbo sąlygas, jeigu toks 

prašymas yra pagrįstas atsižvelgiant į 

pasikeitusias aplinkybes. Darbdaviai 

privalo svarstyti tokius prašymus ir į juos 

atsakyti raštu, atsižvelgdami į savo ir 

darbuotojų poreikius. 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės taip pat turėtų 

įvertinti, ar būtina tvarka, reikalinga 

užtikrinti, kad lankstus darbo laikas būtų 

taikomas atsižvelgiant į konkrečius 

ypatingoje padėtyje esančių tėvų 

poreikius, kai jų buvimas namie labiau 

reikalingas, visų pirma kalbant apie 

neįgalius tėvus, tėvus, turinčius neįgalius 

vaikus, taip pat psichinės sveikatos 

problemų turinčius vaikus, sunkiai 

sergančius vaikus arba vaikus su 

rimtomis sveikatos problemomis, ir 

vienišus tėvus, kaip apibrėžta valstybių 

narių nacionalinėje teisėje ir praktikoje. . 

 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės apibrėžia darbo 

sutarties ar darbo santykių statusą 4, 5 ar 

6 straipsnyje nurodytų atostogų laikotarpiu, 

be kita ko, tam, kad būtų galima nustatyti 

teises į socialinę apsaugą, ir kartu 

užtikrina, kad darbo santykiai tuo 

laikotarpiu būtų išlaikyti. 

3. Valstybės narės apibrėžia darbo 

sutarties ar darbo santykių statusą 4, 5 ar 6 

straipsnyje nurodytų atostogų laikotarpiu ir 

kartu užtikrina, kad darbo santykiai tuo 

laikotarpiu būtų išlaikyti, tačiau taip pat 

nedarant poveikio teisėms į socialinę 

apsaugą, įskaitant pensijų įmokas, kuria 

darbuotojas toliau naudojasi visu 

atostogų laikotarpiu. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 

kad būtų uždraustas mažiau palankus 

požiūris į darbuotojus dėl to, kad jie 

pateikė prašymą suteikti 4, 5 ar 6 

straipsnyje nurodytas atostogas ar išėjo 

tokių atostogų, arba pasinaudojo 9 

straipsnyje nurodyta teise į susitarimus dėl 

lanksčių darbo sąlygų. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 

kad būtų uždrausta bet kokios formos 

diskriminacija ir mažiau palankus požiūris 

į darbuotojus dėl to, kad jie pateikė 

prašymą suteikti 4, 5 ar 6 straipsnyje 

nurodytas atostogas ar išėjo tokių atostogų, 

arba pasinaudojo 9 straipsnyje nurodyta 

teise į susitarimus dėl lanksčių darbo 

sąlygų. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 

sankcijų taikymo už nacionalinės teisės 

nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, 

arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių 

su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 

pažeidimus. Valstybės narės imasi visų 

būtinų priemonių tų sankcijų taikymui 

užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios. Tai gali būti 

bauda. Tai taip pat gali būti kompensacijos 

Valstybės narės nustato taisykles dėl 

sankcijų taikymo už nacionalinės teisės 

nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, 

arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių 

su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 

pažeidimus. Valstybės narės imasi visų 

būtinų priemonių tų sankcijų taikymui 

užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios. Jos taikomos 

skiriant baudą. Tai taip pat gali būti 
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išmokėjimas. kompensacijos išmokėjimas. 

 

 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16 straipsnis 16 straipsnis 

Apsaugos lygis Draudimas bloginti sąlygas 

Valstybės narės gali priimti arba toliau 

taikyti nuostatas, kurios darbuotojams yra 

palankesnės nei nustatytosios šioje 

direktyvoje. Tačiau jos užtikrina, kad, 

laikantis 5 straipsnio 2 dalies, bent keturių 

vaiko priežiūros atostogų mėnesių nebūtų 

galima perduoti kitam asmeniui. 

1. Valstybės narės ir (arba) socialiniai 

partneriai gali priimti arba turi toliau 

taikyti darbuotojams palankesnes nei šioje 

direktyvoje išdėstytas nuostatas. Tačiau jos 

užtikrina, kad, laikantis 5 straipsnio 2 

dalies, bent keturių vaiko priežiūros 

atostogų mėnesių nebūtų galima perduoti 

kitam asmeniui. 

 2. Ši direktyva nedaro poveikio kitų 

konkrečių Sąjungos teisės nuostatų, ypač 

Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su 

vienodu požiūriu į vyrus ir moteris arba jų 

lygiomis galimybėmis, taikymui. 

 3. Šios direktyvos įgyvendinimas nėra 

teisėtas pagrindas mažinti darbuotojams 

suteiktas teises ir bendrą jų apsaugos lygį. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 

teritorijoje suinteresuotiems asmenims 

visomis tinkamomis priemonėmis būtų 

pranešta apie nuostatas, priimtas pagal šią 

direktyvą, ir jau galiojančias nuostatas, 

susijusias su šios direktyvos 1 straipsnyje 

nurodytu dalyku. 

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 

teritorijoje suinteresuotiems asmenims 

visomis tinkamomis priemonėmis būtų 

pranešta apie nuostatas, priimtas pagal šią 

direktyvą, ir jau galiojančias nuostatas, 

susijusias su šios direktyvos 1 straipsnyje 

nurodytu dalyku, taip pat pasinaudojant 

bendraisiais skaitmeniniais vartais. 
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Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus 

nuo šios direktyvos įsigaliojimo valstybės 

narės Komisijai pateikia visą reikalingą 

informaciją apie šios direktyvos taikymą, 

kad Komisija galėtų parengti Europos 

Parlamentui ir Tarybai skirtą šios 

direktyvos taikymo ataskaitą. 

1. Ne vėliau kaip per penkerius metus 

nuo šios direktyvos įsigaliojimo valstybės 

narės Komisijai pateikia visą reikalingą 

informaciją apie šios direktyvos taikymą, 

kad Komisija galėtų parengti Europos 

Parlamentui ir Tarybai skirtą šios 

direktyvos taikymo ataskaitą ir įvertinti, 

kaip įgyvendinami šios direktyvos tikslai, 

įskaitant lyčių lygybės tikslą, taip pat 

papildomai jos poveikį labai mažų, 

mažųjų ir vidutinių įmonių plėtrai. 

 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remdamasi pagal 1 dalį valstybių 

narių pateikta informacija, Komisija 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą, kurioje apžvelgiamas šios 

direktyvos taikymas, ir prireikus kartu 

pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto. 

2. Remdamasi pagal 1 dalį valstybių 

narių pateikta informacija, Komisija 

Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 

ataskaitą, kurioje apžvelgiamas šios 

direktyvos taikymas, įskaitant pagal lytį 

suskirstytus duomenis apie šioje 

direktyvoje minimų skirtingų rūšių 

atostogų panaudojimą bei jos poveikį 

labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms, ir prireikus kartu pateikia 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto ir įvertina galimybę ateityje 

išplėsti šioje direktyvoje įtvirtintas teises, 

kad jomis galėtų naudotis ir savarankiškai 

dirbantys asmenys. 
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Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Netrukus po šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos Komisija taip pat 

įvertina, ar ji suderinama su vienodo 

požiūrio į skirtingo dydžio pajamų 

pakeitimą, taikytiną skirtingų tipų 

atostogoms, principu, ir, jeigu nustatomas 

toks diskriminacijos atvejis, nedelsdama 

imasi būtinų teisėkūros priemonių. 
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