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LÜHISELGITUS

Ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artikli 137 lõikel 2 ja artikli 141 lõikel 3. Kuigi 
direktiiv 92/85/EMÜ põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 118a (praegune artikkel 137) ja on 
üksikdirektiiv tervise ja ohutuse direktiivi (direktiiv 89/391/EMÜ) raamistikus, nimetatakse 
käesolevas ettepanekus õigusliku alusena ka EÜ asutamislepingu artiklit 141. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus on rasedate ja hiljuti sünnitanud töötajate tervise ja ohutuse kaitse seisukohalt 
ülimalt oluline. Nii kaitse vallandamise ja diskrimineerimise eest raseduse või emaduse tõttu 
kui ka rasedus- ja sünnituspuhkuse tasustamine on oluline, et kaitsta naiste tervist ja ohutust.
Eeskirjad, milles käsitletakse rasedus- ja sünnituspuhkust, selle kestust, tasustamist ning 
naiste õigust ja kohustust võtta nimetatud puhkust või naasta sellelt puhkuselt, on samuti 
lahutamatult seotud naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamisega, nagu see on sätestatud artikli 141 lõikes 3. Seega on käesoleva ettepaneku 
õiguslik alus kombineeritud.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon pööras oma pädevusvaldkonnas erilist tähelepanu järgmistele 
punktidele:

Vastutuse jagamine

On ülimalt oluline, et naine ja mees jagavad vastutust lapse eest sünnist alates, kusjuures on 
samuti tähtis, et mehele antakse võimalus seda vastutust võtta. Kuna praegune direktiiv ei 
luba isapuhkust siia sisse võtta, tahaks Euroopa Parlament rõhutada vajadust sellealase 
direktiivi järele, mis tagaks võrdsed võimalused ja vastutuse jagamise;
Peale selle tuleb vastutuse jagamise tagamiseks käesolevat direktiivi ettepanekut vaadelda 
tulevase arutelu osana lapsehoolduspuhkuse direktiivi ning füüsilisest isikust ettevõtjatest 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiivi teemal;

Rasedate tööhõivealased õigused

Tööhõivekomisjon on veendunud, et direktiivi 92/85/EMÜ muutmise ettepanek toetab 
rasedate tööhõivealaseid õigusi.
Oleme aga veendunud, et ilma praegu tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tehtud 
muudatusettepanekuteta ja tööturu osapoolte poolt Euroopa tasandil kokku lepitud täiendavate 
meetmeteta ei võimalda muudetud tekst otsustavalt parandada töö-, era- ja pereelu ühitamist 
ega aita naisel tööturule tagasi pöörduda.

Minimaalse rasedus- ja sünnituspuhkuse, sealhulgas kohustusliku puhkuseperioodi 
pikendamine

Komisjon teeb ettepaneku pikendada 14 nädala pikkust minimaalset rasedus- ja 
sünnituspuhkust 18 nädalani, mis hõlmab kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Eesmärk on võimaldada naistöötaja sünnitusjärgset taastumist.
Mõjuhinnang näitab, et rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine ja selles kohustusliku 
sünnitusjärgse puhkuse kehtestamine ei taga iseenesest ideaalset mõju rasedate positsiooni 
osas tööturul. Vajalik on kombineerimine teiste meetmetega, nagu tegelik 
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lapsehoolduspuhkus või teised meetmed (näiteks lastehoiualased võimalused vastavalt 
Barcelona tippkohtumise eesmärkide raames võetud kohustustele). Nii võib 
direktiivi 92/85/EMÜ ettepaneku muutmist näha üksnes esimese sammuna õiges suunas.

Karjääriväljavaadete kaitse

Direktiivi 92/85/EMÜ suhtes esitatud muudatustes nimetatakse, et naistöötajal on artikli 2 
alusel õigus naasta samale või sellega võrdväärsele töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma 
äraoleku ajal (artikli 2 lõike 3 punkt b).
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon jagab seda seisukohta, aga tagada tuleb ka naistöötajate kaitse, 
kindlustades neile karjääriväljavaadete kaitsmiseks piisava väljaõppe ja koolituse.
Naistöötajad jäävad tööturult välja 18 nädalaks, mis võib tõsiselt kahjustada nende 
karjääriväljavaateid. Tuleb teha täiendavaid pingutusi koolituse ja hariduse alal, takistamaks 
naiste õigustatud karjääriväljavaadete kaotamist suurel määral.

Füüsilisest isikutest ettevõtjate õigused

Kuigi arutatav direktiivi ettepanek kaitseb ainult palgatöötajatest naiste õigusi, peavad 
liikmesriigid diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks 
kindlustama, et füüsilisest isikust ettevõtjatest naistel on samad selles direktiivis kehtestatud 
õigused;

Tööturu osapoolte roll

Tööturu osapooled saavutasid 14. detsembril 1995 lapsehoolduspuhkuse osas Euroopa 
tasemel (BusinessEurope (UNICE – Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühendus), 
CEEP – Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus ja CES – Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsioon) kokkuleppe, mida rakendati nõukogu direktiiviga 96/34/EÜ (3. juuni 
1996. aasta direktiiv). See direktiiv käsitleb lapsehoolduspuhkuse kui töö- ja pereelu 
ühitamise ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise edendamiseks 
olulise keskkonna miinimumnõudeid.
Kuna direktiivi 92/85/EMÜ kohta tehtud muudatusettepanekutes nimetatakse naistöötajate 
tööle naasmist (artikli 2 lõiked 2, 3, 4 ja 5), on ühtlasi oluline tähelepanu pöörata asjaoludele, 
mis muudavad nende naistöötajate tööturule naasmise tegelikult võimalikuks. See küsimus 
seondub näiteks sellega, et on vaja tõhusalt tagada lapsehoid, nii et naistöötajad saaksid 
tegelikult tööle naasta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 a) Nõukogu 3. juuni 1996. aasta 
direktiiviga Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega 
Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta1 kehtestatakse 
miinimumnõuded, mis on mõeldud 
töötavate vanemate lapsehooldusega 
seotud ja ametialaste ülesannete 
sobitamise hõlbustamiseks.

__________________________________
1 EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.

Selgitus

Nõukogu direktiiv 96/34/EÜ on BusinessEurope (UNICE), Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete 
Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni vahel lapsehoolduspuhkuse kohta 
sõlmitud raamkokkulepe ning on oluline lisa direktiivi 92/85/EMÜ muutmise ettepanekule, 
kuna see sätestab miinimumnõuded, mis on mõeldud töötavate vanemate lapsehooldusega 
seotud ja ametialaste ülesannete sobitamise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

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

Selgitus

2002. aasta märtsi Barcelona Euroopa Ülemkogu järeldas, et liikmesriigid peaksid kaotama 
takistused naiste tööturul osalemisele ja looma aastaks 2010 lastehoiuvõimalused vähemalt 
90 %-le lastest vanuses kolmandast eluaastast kuni kohustusliku koolieani ning vähemalt 33 
%-le alla kolmeaastastest lastest, võimaldades seda võrdselt nii linnades kui ka maakohtades.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 c) Komisjoni 4. juuli 2006. aasta 
teatises „Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegia väljatöötamine” märgitakse, et 
lapse õigused peaksid olema ELi prioriteet 
ja liikmesriigid peaksid järgima ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni ja selle 
lisaprotokolle, samuti aastatuhande 
arengueesmärke.

Selgitus

Teatises käsitatakse lapse õigusi ELi prioriteedina ja osutatakse, et liikmesriigid peavad 
järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle lisaprotokolle, samuti aastatuhande 
arengueesmärke. Käesolevat direktiivi arvesse võttes tähendab see selle tagamist, et kõiki 
lapsi võiks toita emapiimaga ja neile on tagatud nõuetekohane hoolitsus vastavalt nende 
arenguvajadustele ning asjakohane kvaliteetne hooldus.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 d) Maailma Terviseorganisatsiooni 
16. aprilli 2002. aasta soovituses imiku ja 
lapse toitmise üldstrateegia kohta 
märgitakse, et üksnes emapiimaga 
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toitmine lapse esimesel kuuel elukuul 
tagab optimaalse kasvu ja arengu. 

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on seisukohal, et üksnes emapiimaga toitmine lapse esimesel 
kuuel elukuul tagab optimaalse kasvu ja arengu.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selle direktiivi kohane rasedus- ja 
sünnituspuhkus ei tohiks olla vastuolus 
liikmesriikides kohaldatavate muude 
lapsehoolduspuhkuse eeskirjadega ja selle 
eesmärk ei ole niisuguste mudelite 
eiramine. Rasedus- ja sünnituspuhkus 
ning lapsehoolduspuhkus täiendavad 
teineteist ja just nende kombineerimine 
võimaldab töö- ja pereelu paremat 
ühitamist. 

Selgitus

Komisjon tekitab oma seletuskirjas kunstliku vastuolu rasedus- ja sünnituspuhkuse ning 
lapsehoolduspuhkuse vahel. Mõlemad puhkused eksisteerivad paralleelselt ja just nende 
kombineerimine võimaldab töö- ja pereelu paremini ühitada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 11 lõike 2 punktis c kohaselt 
„võrdväärse” töökohana sõnastatud 
töökoht peaks tähendama seda, et töökoht 
on olulises osas samaväärne eelmise 
töökohaga nii palka kui tööülesandeid 
silmas pidades.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Seega tuleks naisi kaitsta 
diskrimineerimise eest raseduse või 
rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu ning ette 
tuleks näha piisavad õiguskaitsevahendid.

(13) Seega tuleks naisi kaitsta 
diskrimineerimise eest raseduse või 
rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu ning ette 
tuleks näha piisavad õiguskaitsevahendid, 
et kaitsta nende õigust inimväärsetele 
töötingimustele ning pere-ja tööelu 
paremale ühitamisele.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(13 a) Tuleks tagada kõik tingimused 
emaduse tõhusaks kaitseks, arvestades 
rahvastiku vananemist Euroopa Liidus ja 
komisjoni 12. oktoobri 2006. aasta teatist 
„Euroopa demograafiline tulevik – kuidas 
teha väljakutsest võimalus".

Selgitus

Arvestades demograafilisi muutusi ja seda, et on tähtis, et lapsi oleks rohkem, tuleb tagada 
tõhusad rasedus- ja sünnituspuhkuse tingimused.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid peaksid võtma oma 
siseriiklike õigussüsteemide raames 
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meetmeid, et tagada töötajale selles 
direktiivis kehtestatud kohustuste eiramise 
tagajärjel tekitatud kahju tegelik ja tõhus 
hüvitamine või heastamine selliselt, nagu
nad peavad asjakohaseks, tehes seda 
viisil, mis on hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne. 

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Diskrimineerimise ohvritele tuleks 
tagada piisavad õiguskaitsevahendid. 
Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühendustele, organisatsioonidele ja 
muudele juriidilistele isikutele anda õigus, 
kui liikmeriigid seda asjakohaseks 
peavad, osaleda menetlustes kannatanu 
nimel või toetuseks, ilma et see piiraks 
siseriiklike kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
1 a. Selle direktiivi eesmärk on parandada 
ka nende rasedate töötajate ja hiljuti 
sünnitanud töötajate töötingimusi, kes 
tööturult ei lahku või sinna tagasi 
pöörduvad, ning saavutada töö-, era- ja 
pereelu parem ühitamine.
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Selgitus

Selle täiendava lõigu eesmärk on laiendada direktiivi reguleerimisala ja sellega hõlmatakse 
ka niisugused teemad nagu paindlik tööaja korraldamine, isapuhkus jne.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) rase töötaja —rase töötaja, k.a 
koduabiline, kes kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;“

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) hiljuti sünnitanud töötaja — hiljuti 
sünnitanud töötaja, k.a koduabiline,
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;“
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Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikli 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) rinnaga toitev töötaja — rinnaga 
toitev töötaja, k.a koduabiline,
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast.“

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:
„Et lõikes 1 nimetatud juhendeid saaks 
muuta, hinnatakse neid alates 2012.
aastast korrapäraselt vähemalt kord viie 
aasta jooksul.“
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Selgitus

Selgitusena tuleb öelda, et juhendeid tuleb tingimata vastavalt viimastele arengutele ja 
uusimatele arusaamadele kohandada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artikli 4 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Hindamine, teavitamine ja nõustamine“

Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 f (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:
„-1. Direktiivi 89/301/EMÜ kohaselt läbi 
viidavas ohtude hindamises arvestab 
tööandja mees- ja naistöötajaid 
ähvardavaid reproduktiivseid ohtusid.“

Selgitus

Reproduktiivseid ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:
„1. Kõikide tegevuste puhul, mis võivad 
tõenäoliselt kaasa tuua konkreetse ohu 
sattuda kokkupuutesse ohutegurite, 
protsesside või töötingimustega, mille 
mittetäielik loetelu on esitatud I lisas, 
hindab tööandja kas otse või direktiivi 
89/391/EMÜ artiklis 7 nimetatud kaitse-
ja ennetusmeetmete abil nende iseloomu, 
määra ja mõjuaega artiklis 2 
määratletud töötajatele ja töötajatele, kes 
tõenäoliselt võivad olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, asjaomases 
ettevõttes ja/või asutuses, selleks et:“

Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 h (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 1 - esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 h. Artikli 4 lõike 1 esimene taane 
asendatakse järgmisega:
„– hinnata mis tahes riski artiklis 2 
määratletud töötaja või töötaja, kes 
tõenäoliselt võib olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, ohutusele või 
tervisele ning võimalikku mõju tema 
rasedusele või rinnaga toitmisele,“
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Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 i (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 i. Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Ilma et see piiraks direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist, 
teavitatakse vastava ettevõtte ja/või 
asutuse artiklis 2 määratletud töötajaid 
ja töötajaid, kes tõenäoliselt võivad olla 
ühes artiklis 2 nimetatud olukordadest,
ja/või nende esindajaid ja asjaomaseid 
tööturu osapooli lõikes 1 nimetatud 
hindamise tulemustest ja kõikidest 
meetmetest, mida rakendatakse ohutuse 
ja tervise tagamiseks tööl.“

Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 j (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 j. Artikli 5 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Kui töötingimuste ja/või töötundide 
reguleerimine ei ole tehniliselt ja/või 
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objektiivselt võimalik [...], võtab 
tööandja vajalikud meetmed, et viia 
asjaomane töötaja üle teisele tööle.“

Selgitus

Selgitusena tuleb öelda, et praeguse lõigete sõnastuse kohaselt on tööandjatel võimalik liiga 
kerge põhjendada, et neil ei ole võimalik töökohta ümber kujundada või teist töökohta 
pakkuda. Pärast väga vaba tõlgendust võimaldava tekstiosa väljajätmist on tööandjal endiselt 
piisavalt mänguruumi põhjendamiseks, et sellised alternatiivid ei ole tehniliselt või 
objektiivselt võimalikud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 k (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 k. Artikli 5 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Kui teisele tööle üleviimine ei ole 
tehniliselt ja/või objektiivselt võimalik 
[...], antakse asjaomasele töötajale 
puhkust vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja/või tavadele kogu 
ajavahemikuks, mis on vajalik tema 
ohutuse või tervise kaitsmiseks.“

Selgitus

Selgitusena tuleb öelda, et praeguse lõigete sõnastuse kohaselt on tööandjatel võimalik liiga 
kerge põhjendada, et neil ei ole võimalik töökohta ümber kujundada või teist töökohta 
pakkuda. Pärast väga vaba tõlgendust võimaldava tekstiosa väljajätmist on tööandjal endiselt 
piisavalt mänguruumi põhjendamiseks, et sellised alternatiivid ei ole tehniliselt või 
objektiivselt võimalikud.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 l (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 l. Artikli 7 lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) saada puhkust või pikendada 
rasedus- ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].“

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele koos 
võimalusega jääda ühtlasi omal soovil 
puhkusele kuni kaks nädalat enne 
sünnitust.

Selgitus

Eesmärk on kaitsta töötajat võimaliku surve eest, mida võib avaldada tööandja, et töötaja ei 
saaks rasedus- ja sünnituspuhkuse mittekohustuslikku osa kasutada enne sünnitust.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

1 a. Kui naistöötaja toidab last 
rinnapiimaga, võib maksimaalset 18 
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nädala pikkust rasedus- ja 
sünnituspuhkust pikendada täiendava 
kuue nädala võrra.

Selgitus

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele A55/15, tuleb last kuuel esimesel 
elukuul toita üksnes emapiimaga. Selleks, et see oleks võimalik, lisati käesolevas artiklis 
täiendavalt kuus nädalat.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võivad selle 
direktiiviga ette nähtud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kohustuslikku osa 
pikendada maksimaalselt kaheksa 
nädalani pärast sünnitust ja/või 
maksimaalselt kuue nädalani enne 
sünnitust.

Selgitus

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötaja peab rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajavahemiku vähemalt 
kaks kuud enne selle algust teatavaks 
tegema.

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajavahemiku teatavaks tegemise kohustuse lisamine annab 
ettevõtjatele planeerimiskindlust. Vastasel juhul tekiks neil, eriti VKEdel, suuri 
organisatoorseid probleeme.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust.
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse, puudega ema
ja mitmike sünni korral antakse täiendavat 
puhkust. Täiendava puhkuse kestus peaks 
olema proportsionaalne ning vastama ema 
ja lapse/laste erivajadustele.

Selgitus

Arvestades puudega emade suuremaid probleeme ühiskonnas, on paljude puudega emade 
jaoks vajalik täiendav rasedus- ja sünnituspuhkus, et kohaneda uue olukorraga ja saavutada 
pereelu normaalne kulg.

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli 
nädalat enne sünnitust, ei mõjuta rasedus-
ja sünnituspuhkuse kestust.

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse, komplikatsioonide või 
tõendatud sünnitusjärgse depressiooni 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli 
nädalat enne või pärast sünnitust, ei mõjuta 
rasedus- ja sünnituspuhkuse kestust.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lisada haigusjuhtumite korral kaitsemeetmete hulka ka 
sünnitusjärgse depressiooni spetsiifiline haiguspilt. See on haigus, mis tabab 10–15% naistest 
ja millel on märkimisväärne mõju töö- ja pereelule.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

5 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
füüsilisest isikust ettevõtjatele ja 
liikmesriigid peavad tegema vastavatesse 
õigusaktidesse vajalikud kohandused, et 
tagada tööl rasedus- ja sünnituspuhkuse 
osas võrdsed õigused. 

Selgitus

Füüsilisest isikust naisettevõtjaid ei tohi kohelda erinevalt ega neile anda vähem õigusi kui 
palgatöötajatest naistele.

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et töövõimetust põhjustavat 
sünnitusjärgset depressiooni käsitletaks 
tõsise haigusena, ja toetavad 
teavituskampaaniaid, et edendada 
sünnitusjärgset depressiooni käsitlevat 
asjakohast teavitustegevust ning võidelda 
eelarvamuste ja häbimärgistamise vastu, 
mida selle haiguse puhul endiselt esineb.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lisada haigusjuhtumite korral kaitsemeetmete hulka ka 
sünnitusjärgse depressiooni spetsiifiline haiguspilt. See on haigus, mis tabab 10–15% naistest 
ja millel on märkimisväärne mõju töö- ja pereelule.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni vähemalt neli kuud 
pärast sünnitust, välja arvatud erijuhtudel, 
mis ei ole seotud tema olukorraga ning mis 
on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.
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Selgitus

Vallandmise keelamine kuni neli nädalat pärast sünnitust näib olevat soovitatav. Kuna emade 
vajadus kaitse järele on eriti suur pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu tööle naasmisel.
Sellel ajal peavad nad toime tulema esimeste praktiliste vastuoludega töö- ja pereelu 
ühitamisel. Seetõttu soovitame vallandamise keelamise tähtaega mitte siduda kohustuslikult 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuga.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada rasedate ohutuse ja 
tervise kaitse, sealhulgas ergonoomilised 
tingimused, tööaeg (sealhulgas öötöö ja 
töö vahetamine) ja töökoormus, samuti 
suurem kaitse eriliste nakkuslike ainete ja 
ioonkiirguse vastu.

Selgitus

Rasedate töötajate ohutuse ja tervise kaitse peab olema selle direktiivi üks põhimuresid.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 

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

sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

Selgitus

Tööandja peab selle ajavahemiku jooksul vallandamist alati kirjalikult põhjendama, 
sõltumata töötaja erinõudmistest.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11  punkt 2  alapunkt c

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal;

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal;
ümberstruktureerimise või 
tootmisprotsessi põhjaliku 
ümberkorraldamisega seotud erandlikes 
olukordades tuleb naistöötajale alati 
tagada võimalus arutada tööandjaga 
nende muudatuste mõju tema tööalasele 
olukorrale ja kaudselt ka tema isiklikule 
olukorrale;

Selgitus

See punkt on oluline, sest võib esineda eriasjaolusid (nagu näiteks finantskriisi olukorrad), 
mis võivad kahjustada rasedus- ja sünnituspuhkusel viibiva naise olukorda ja mille tõttu ta 
võib oma õigused kaotada, kui ümberstruktureerimise tagajärgi ei arutata koos tööandjaga ja 
see võib seega kahjustada naise tööalast olukorda ettevõttes.
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Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

„c a) töötajate karjääri arendamise 
võimaluste säilitamine artikli 2 
tähenduses hariduse ja jätkuva kutse-
ning täiendõppe kaudu, et tugevdada 
nende karjäärialaseid väljavaateid;“

Selgitus

Eesmärk on vältida, et emaks saanud naised peaksid sellepärast ohverdama oma 
karjääriväljavaated, mistõttu tööandja peab (dialoogis naistöötajaga) võtma vajalikud 
haridus- ja koolitusmeetmed, et kindlustada, et naistöötajal säilivad tema 
karjääriväljavaated.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1  punkt 3  alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11  punkt 2  alapunkt c b

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

c b) rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kasutamine ei tohi kahjustada töötaja 
olukorda seoses pensioniõigustega: 
pensioni arvestamisel tuleb rasedus- ja 
sünnituspuhkust käsitleda töötatud ajana 
ning rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kasutamise tõttu ei tohi vähendada 
töötajate pensioniõigusi.

Selgitus

On oluline, et naistöötajatele rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal makstavad toetused ei tule 
kahjuks nende pensioniõigustele. Liikmesriigid peavad sellist võimalust vältima ja võimaliku 
pensioniõiguste kaotuse kompenseerima.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11  punkt 5

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi. Sellise 
taotluse võib teha ka lapse isa, rasedus- ja 
sünnituspuhkusel viibinud naistöötaja 
abikaasa või elukaaslane ja seda 
käsitletakse samamoodi.

Selgitus

Vastutuse jagamiseks on tähtis, et ka lapse isal, naistöötaja abikaasal või elukaaslasel oleks 
pärast naistöötaja rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist võimalus taotleda neid tööaja ja -
korralduse kohandamise meetmeid.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. liikmesriigid võtavad meetmeid, 
millega tagatakse, et tööandjad 
võimaldavad piisavalt pause ja sobivad 
ruumid töötajatele, kes on naasnud 
rasedus- ja sünnituspuhkuselt ning 
soovivad jätkata rinnaga toitmist.
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Selgitus

Vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele tuleks imikuid esimese kuue elukuu 
jooksul toita üksnes rinnapiimaga, et nende kasvamine oleks optimaalne ning areng ja tervis 
võimalikul heal tasemel. Pärast seda peaksid imikud saama lisaks sobivaid ja ohutuid 
toiduaineid, et rahuldada nende kasvavat vajadust toidu järele. Samal ajal jätkatakse nende 
rinnaga toitmist teise eluaastani või kauem. See artikkel lisati selleks, et naistel oleks pärast 
kuuekuulist rasedus- ja sünnituspuhkust võimalik rinnaga toitmist jätkata.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et ühendused, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega on 
õigustatud huvi tagada käesoleva 
direktiivi sätete järgimine, võiksid kaebuse 
esitaja nõusolekul esineda tema nimel või 
toetuseks kohtu- ja/või haldusmenetluses, 
mis toimub käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmiseks.
(Kui see muudatusettepanek heaks 
kiidetakse, kohandatakse lõiget 5 
järgmiselt: „Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on alustatud 
artikli 12 alusel.")

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 
direktiiviga 2006/54/EÜ) artikli 20 alusel 

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2002/73/EÜ (mis on uuesti sõnastatud 
direktiiviga 2006/54/EÜ) artikli 20 alusel 
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määratud asutus(ed), kelle ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõigi isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, on 
pädev(ad) ka küsimustes, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kui 
need on peamiselt seotud võrdse 
kohtlemise ning mitte töötaja tervise ja 
ohutusega.“

määratud asutus(ed), kelle ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõigi isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, on 
pädev(ad) ka küsimustes, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kui 
need on peamiselt seotud võrdse 
kohtlemise ning mitte ainult töötaja tervise 
ja ohutusega.“

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad kiita heaks 
ennetavaid meetmeid rasedate töötajate 
või hiljuti sünnitanud töötajate kaitse ja 
ohutuse tagamiseks töökohal.

Selgitus

Töökoha stress võib mõjutada rasedate töötajate või hiljuti sünnitanud töötajate psüühikat ja 
seega ka loodet või vastsündinut.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

2 a. Euroopa tasandi tööturu osapooled 
on kutsutud arutama 
lapsehoolduspuhkuse raamkokkulepet, et 
võimaldada mõlemal lapsevanemal 
tasakaalustada paremini era- ja tööelu, 
kui neil on laps.

Selgitus

Direktiivi 92/85/EÜE muutmise ettepanekus ei nimetata rasedus- ja sünnituspuhkuse tõhusaks 
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tagamiseks ning rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemiselt tööturule naasmisele selge 
ülemineku jaoks vajalikke abinõusid, nagu lapsehoiuteenuseid, isapuhkust või 
lapsehoolduspuhkust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on soovitatav võtta 
sellest direktiivist tulenevad eeskirjad üle 
kollektiivlepingutesse või üksikute 
töötajatega sõlmitavatesse lepingutesse.

Selgitus

Sageli ei kasuta töötajad oma õigusi, kuna nad ei tunne neid kaitsvat seadust. Sellise viite 
lisamise abil lepingusse saab selgemaks, milline õigusakt konkreetses olukorras kehtib.
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