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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohtaan ja 141 artiklan 3 kohtaan. 
Vaikka direktiivi 92/85/ETY perustuukin EY:n perustamissopimuksen 118 a artiklaan 
(nykyinen 137 artikla) ja on terveys- ja turvallisuusdirektiivissä 89/391/ETY tarkoitettu 
erityisdirektiivi, tämän ehdotuksen oikeusperustaan on otettu myös perustamissopimuksen 
141 artikla. Äitiysvapaa on olennainen osa raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua. Suoja raskauteen tai äitiyteen 
perustuvalta irtisanomiselta tai syrjinnältä auttaa sekin naisten terveyden ja turvallisuuden 
suojelua kuten myös se, että äitiysvapaalta maksetaan korvausta. Säännöt, jotka liittyvät 
äitiysvapaaseen, sen kestoon ja maksettavaan korvaukseen sekä äitiyslomalle jäävien tai siltä 
palaavien naisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuuluvat kuitenkin erottamattomalla tavalla 
141 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamiseen. Tämän vuoksi ehdotuksen oikeusperustat 
kuuluvat yhteen.

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta on vastuualueensa mukaisesti kiinnittänyt erityistä huomiota 
seuraaviin kohtiin.

Vastuun jakaminen

On erittäin tärkeää, että nainen ja mies jakavat vastuun lapsesta tämän syntymisestä lähtien, ja 
on myös tärkeää, että miehelle annetaan mahdollisuus ottaa tämä vastuu. Koska kyseisessä 
direktiivissä ei oteta huomioon isyyslomaa, Euroopan parlamentti haluaisi painottaa tarvetta 
tätä alaa koskevan direktiivin antamiseen, jossa voidaan varmistaa yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja vastuun jakamisen toteutuminen.

Sitä paitsi vastuun jakamisen varmistamiseksi tätä ehdotusta direktiiviksi olisi pidettävä osana 
tulevaa keskustelua vanhempainlomaa koskevasta direktiivistä ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua koskevasta 
direktiivistä.

Raskaana olevien työntekijöiden työhön liittyvät oikeudet

Työllisyysvaliokunta on vakuuttunut siitä, että ehdotetulla direktiivin 92/85/ETA 
muuttamisella tuetaan raskaina olevien naisten työoikeuksia.

Valmistelija on kuitenkin vakuuttunut siitä, että ilman jäljempänä esitettyjä työllisyys- ja 
sosiaalivaliokunnan ehdottamia tarkistuksia ja Euroopan työmarkkinaosapuolten hyväksymiä 
toimia, muutetulla tekstillä ei täysin myötävaikutettaisi työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen edistämiseen eikä naisten työelämään paluun helpottamiseen.

Äitiysvapaan vähimmäiskeston pidentäminen, pakollinen äitiysloma mukaan lukien

Komissio ehdottaa äitiysvapaan vähimmäiskeston pidentämistä 14 viikosta 18 viikkoon, 
mukaan lukien kuuden viikon pakollinen vapaa lapsen syntymisen jälkeen. Tarkoituksena on 
mahdollistaa työntekijän toipuminen synnytyksestä.
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Vaikutustenarviointi osoittaa, että äitiysloman pidentämisellä ja lapsen syntymän jälkeisen 
pakollisen vapaan sisällyttämisellä tähän ajanjaksoon ei sinänsä ole parasta mahdollista 
vaikutusta raskaina olevien naisen asemaan työmarkkinoilla. On välttämätöntä liittää siihen 
sellaisia toimia kuin tosiasiallinen vanhempainloma, ja muita toimia (esimerkiksi Barcelonan 
tavoitteiden mukaisiin sitoumuksiin perustuvat lastenhoitomahdollisuudet). 
Direktiivi 92/85/ETA olisi siis nähtävä pelkästään ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan.

Uramahdollisuuksien turvaaminen

Direktiiviin 92/85/ETY esitetyissä muutoksissa mainitaan, että 2 artiklassa tarkoitetuilla 
työntekijöillä on oikeus palata tehtäväänsä tai vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, jotka 
eivät ole heille aikaisempia epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana (2 artiklan 3 kohdan 
b alakohta).

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta tukee tätä ehdotusta, mutta pitää yhtä tärkeänä 
varmistaa, että näille työntekijöille annetaan heidän uransa jatkamisen kannalta 
asianmukainen koulutus. 

Se, että työntekijät ovat poissa työmarkkinoilta 18 viikkoa, voi vakavasti vahingoittaa heidän 
urakehitystään. Olisi panostettava erityisesti koulutukseen, jotta työntekijät eivät menetä 
legitiimejä uramahdollisuuksiaan.

Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet 

Vaikka tässä direktiiviehdotuksessa esitetyt toimet syrjinnän torjumiseksi ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamiseksi koskevat ainoastaan palkkatyössä olevia naisia, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla on samat 
direktiivin mukaiset oikeudet.

Työmarkkinaosapuolten rooli

Euroopan työmarkkinaosapuolet (BusinessEurope (UNICE), CEEP ja CES) tekivät 
14. joulukuuta 1995 vanhempainlomaa koskevan sopimukseen, joka pantiin täytäntöön 
neuvoston direktiivillä 96/34/EY (3. kesäkuuta 1996). Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vanhempainlomaa koskevat vähimmäisvaatimukset, millä on tärkeä merkitys työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamiselle ja naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun edistämiselle.

Direktiiviin 92/85/ETY esitetyissä muutoksissa mainitaan työntekijöiden oikeus palata 
tehtäväänsä (2 artiklan 2–5 kohta), mutta on yhtä tärkeää ottaa huomioon, mitä tosiasiallisia 
edellytyksiä näillä työntekijöillä on työmarkkinoille palaamiseen. Tämä kysymys liittyy 
esimerkiksi tarpeeseen varmistaa tehokkaasti lastenhoitomahdollisuudet, jotta työntekijöillä 
on todelliset edellytykset palata tehtäväänsä.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n 
tekemästä vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 
1996 annetussa neuvoston direktiivissä 
96/34/EY1 säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, jotka auttavat 
työssäkäyviä vanhempia sovittamaan 
yhteen työhön ja vanhemmuuteen liittyvät 
tehtävänsä.
___________________
1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.

Perustelu

Neuvoston direktiivi 96/34/EY on BusinessEuropen (UNICE), CEEP:n ja EAY:n välinen 
puitesopimus vanhempainlomasta ja tärkeä lisä ehdotukseen direktiiviksi direktiivin 
92/85/ETY muuttamisesta, koska siinä annetaan vähimmäisvaatimukset työtä tekevien 
vanhempien työntekijän ja vanhemman velvollisuuksiensa yhteensovittamisen helpottamiseksi.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että jäsenvaltioiden 
olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan ja pyrittävä tarjoamaan 
lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä 
vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista 
lapsista, ja että palvelujen on oltava yhtäläisiä kaupungeissa ja maaseudulla.

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Komission 4 päivänä heinäkuuta 
2006 antamassa tiedonannossa 
"Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" todetaan, että lasten 
oikeuksien toteutumisen pitäisi olla EU:n 
ensisijainen tavoite ja että jäsenvaltioiden 
olisi noudatettava YK:n yleissopimusta 
lapsen oikeuksista ja siihen liittyviä 
lisäpöytäkirjoja sekä pyrittävä 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
toteuttamiseen.

Perustelu

Tiedonannossa todetaan, että lasten oikeuksien toteutumisen pitäisi olla EU:n ensisijainen 
tavoite ja että jäsenvaltioiden olisi noudatettava YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja 
siihen liittyviä lisäpöytäkirjoja sekä pyrittävä vuosituhannen kehitystavoitteiden 
toteuttamiseen. Käsiteltävänä olevaa direktiiviä ajatellen tämä merkitsee sen varmistamista, 
että kaikilla lapsilla on mahdollisuus rintaruokintaan ja saada kehitystarpeidensa mukaista 
korkealaatuista huolenpitoa.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Maailman terveysjärjestön 
16 päivänä huhtikuuta 2002 antamassa 
suosituksessa vauvojen ja lasten 
syöttämistä koskevasta 
maailmanlaajuisesta strategiasta 
todetaan, että äidinmaidon pitäisi olla 
lapsen ainoa ravinto ensimmäisten 
kuuden viikon ajan, jotta lapsi voisi 
kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Perustelu

Maailman terveysjärjestön mukaan äidinmaidon pitäisi olla lapsen ainoa ravinto 
ensimmäisten kuuden viikon ajan, jotta lapsi voisi kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän direktiivin mukaisen 
äitiysloman ei pitäisi olla ristiriidassa 
jäsenvaltioiden vanhempainlomaa 
koskevien muiden sääntöjen kanssa eikä 
sillä pyritään kiertämään näitä malleja. 
Äitiys- ja vanhempainloma täydentävät 
toisiaan ja ne voivat nimenomaan yhdessä 
parantaa työ- ja perhe-elämän 
yhteensovitettavuutta. 

Perustelu

Komissio luo perusteluissaan keinotekoisen vastakkainasettelun äitiysloman ja 
vanhempainloman välille. Molemmat mallit täydentävät toisiaan ja voivat etenkin yhdessä 
mahdollistaa työ- ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen. 
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti 
"vastaavanlaiseksi" määritellyn 
työpaikan olisi tarkoitettava sitä, että tämä 
työpaikka on pääosin samanlainen kuin 
aikaisempi työpaikka sekä maksettavan 
palkan että suoritettavien tehtävien osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Naisia olisi siksi suojeltava raskauteen 
tai äitiysvapaaseen perustuvalta syrjinnältä, 
ja heille olisi taattava riittävä oikeudellinen 
suoja.

(13) Naisia olisi siksi suojeltava raskauteen 
tai äitiysvapaaseen perustuvalta syrjinnältä, 
ja heille olisi taattava riittävä oikeudellinen 
suoja, jotta kunnioitetaan heidän 
oikeuksiaan ihmisarvoisiin työoloihin 
sekä perhe- ja työelämän parempaan 
yhdistämiseen.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun otetaan huomioon EU:n 
väestön ikääntyminen ja komission 
12 päivänä lokakuuta 2006 antama 
tiedonanto "Euroopan väestökehitys –
haasteista mahdollisuuksiin", on luotava 
tarvittavat edellytykset äitiyden 
tosiasiallisen suojelemisen 
varmistamiselle.
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Perustelu

Ottaen huomioon väestönkehityksen ja syntyvyyden lisäämisen merkityksen olisi luotava 
tarvittavat edellytykset äitiysloman toteutumiselle.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kansallisessa oikeusjärjestyksessään 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vahingot, joita 
työntekijälle aiheutuu tässä direktiivissä 
säädettyjen velvollisuuksien rikkomisesta 
– jäsenvaltion säädösten mukaisesti –
todella hyvitetään tai korvataan tavalla, 
joka on varoittava ja oikeasuhteinen 
kärsittyyn vahinkoon nähden. 

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Syrjinnän kohteeksi joutuneilla 
henkilöillä olisi oltava riittävät 
oikeussuojakeinot. Tehokkaamman 
suojelun turvaamiseksi järjestöillä ja 
muilla oikeushenkilöillä olisi myös oltava 
valtuudet aloittaa, jos jäsenvaltiot niin 
päättävät, menettely joko uhrin puolesta 
tai häntä tukeakseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 1 artiklaan seuraava kohta:
"1 a. Tällä direktiivillä pyritään myös 
parantamaan työhön liittyviä olosuhteita, 
jotka vaikuttavat raskaana oleviin 
työntekijöihin ja äskettäin synnyttäneisiin 
työntekijöihin, jotka pysyvät 
työmarkkinoilla tai palaavat niille, sekä 
saavuttamaan parempi työ-, yksityis- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen."

Perustelu

Uudella kohdalla pyritään laajentamaan direktiivin soveltamisalaa ja tarjotaan mahdollisuus 
sisällyttää siihen sellaisia seikkoja kuin joustavat työaikajärjestelyt, isyysloma jne.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Muutetaan 2 artiklan a kohta 
seuraavasti:
"(a) "raskaana olevalla työntekijällä" 
raskaana olevaa työntekijää 
kotiapulaiset mukaan lukien, joka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaisesti 
ilmoittaa työnantajalleen tilastaan;"

Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Korvataan 2 artiklan b alakohta 
seuraavasti:
"(b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" työntekijää kotiapulaiset 
mukaan lukien, jonka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaan katsotaan 
synnyttäneen äskettäin ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti työnantajalleen;"

Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Muutetaan 2 artiklan c kohta 
seuraavasti:
"(c) "imettävällä työntekijällä" 
työntekijää kotiapulaiset mukaan lukien, 
jonka kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaan 
katsotaan imettävän ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti työnantajalleen."
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Perustelu

Kotiapulaiset jäävät terveyttä ja turvallisuutta koskevan puitedirektiivin ulkopuolelle. Heidät 
olisi kuitenkin nimenomaisesti sisällytettävä äitiyssuojan piiriin. 

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

-1 d. Lisätään 3 artiklaan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja suuntaviivoja on arvioitava 
säännöllisesti niiden tarkistamista varten 
vähintään viiden vuoden välein vuodesta 
2012 alkaen."

Perustelu

Selitys: suuntaviivat on ehdottomasti saatettavat uusimman kehityksen ja tiedon tasolle.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

-1 e. Muutetaan 4 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Arviointi, tiedottaminen ja 
kuuleminen"

Perustelu

Lisääntymisriskejä on sekä miehillä että naisilla, ja ne olisi otettava huomioon yleisemmin, 
koska ne ovat tärkeitä jo ennen hedelmöittymistä.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

-1 f. Lisätään 4 artiklaan seuraava kohta:
"-1. Työnantajan on sisällytettävä 
direktiivin 89/391/ETY mukaisesti 
toteutettavaan riskinarviointiin mies- ja 
naispuolisille työntekijöille aiheutuvien 
lisääntymisterveydellisien riskien 
arviointi."

Perustelu

Lisääntymisriskejä on sekä miehillä että naisilla, ja ne olisi otettava huomioon yleisemmin, 
koska ne ovat tärkeitä jo ennen hedelmöittymistä.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Muutetaan 4 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"1. Työnantajan on arvioitava 
2 artiklassa määriteltyihin 
työntekijöihin ja 2 artiklassa 
tarkoitetuissa tilanteissa todennäköisesti
oleviin työntekijöihin suoraan tai 
direktiivin 89/391/ETY 7 artiklassa 
mainitun suojelun ja ennalta ehkäisevän 
toiminnan kautta asianomaisessa 
yrityksessä ja /tai laitoksessa 
kohdistuvan altistumisen luonne, aste ja 
kesto kaikessa sellaisessa toiminnassa,
jonka epäillään sisältävän erityisen 
vaaran altistua tekijöille, prosesseille ja 
työolosuhteille, joista on luettelo, joka ei 
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ole tyhjentävä, liitteessä I, jotta:"

Perustelu

Lisääntymisriskejä on sekä miehillä että naisilla, ja ne olisi otettava huomioon yleisemmin, 
koska ne ovat tärkeitä jo ennen hedelmöittymistä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 h kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
4 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 h. Muutetaan 4 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
"- kaikki 2 artiklassa määriteltyjen ja 
2 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa 
todennäköisesti olevien työntekijöihin 
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä 
koskevat vaarat sekä kaikki mahdolliset 
vaikutukset raskaudelle tai imettämiselle 
voidaan arvioida,"

Perustelu

Lisääntymisriskejä on sekä miehillä että naisilla, ja ne olisi otettava huomioon yleisemmin, 
koska ne ovat tärkeitä jo ennen hedelmöittymistä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

-1 i. Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Edellä 2 artiklassa määritellyille 
yrityksen ja/tai laitoksen työntekijöille 
ja niille työntekijöille, jotka ovat 
mahdollisesti 2 artiklassa mainituissa 
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tilanteissa, ja/tai heidän edustajilleen ja 
kaikille työmarkkinaosapuolille on 
tiedotettava 1 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin tuloksista sekä kaikista 
toteutettavista työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyvistä 
toimenpiteistä, sanotun vaikuttamatta 
direktiivin 89/391/ETY 10 artiklan 
soveltamiseen."

Perustelu

Lisääntymisriskejä on sekä miehillä että naisilla, ja ne olisi otettava huomioon yleisemmin, 
koska ne ovat tärkeitä jo ennen hedelmöittymistä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 j kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 j. Korvataan 5 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos työntekijän työolojen ja/tai 
työaikojen muuttaminen ei ole teknisesti 
ja/tai objektiivisesti katsoen mahdollista, 
[...] työnantajan on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet asianomaisen 
työntekijän siirtämiseksi toiseen 
tehtävään."

Perustelu

Selitys: yksittäisten alakohtien nykyinen teksti antaa työnantajille aivan liian laajat 
mahdollisuudet väittää, että he eivät voi muuttaa työoloja tai tarjota vaihtoehtoista työtä. Kun 
tämä hyvin avoin teksti poistetaan, työnantajalle jätetään edelleen riittävästi mahdollisuuksia 
osoittaa, että tällaisten vaihtoehtojen tarjoaminen ei ole teknisesti tai objektiivisesti 
mahdollista. 
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 k kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 k. Korvataan 5 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jos työntekijän siirtäminen toiseen 
tehtävään ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...], 
asianomaiselle työntekijälle on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti myönnettävä 
loma koko sille ajalle, joka on tarpeen 
työntekijän turvallisuuden tai terveyden 
suojelemiseksi."

Perustelu

Selitys: yksittäisten alakohtien nykyinen teksti antaa työnantajille aivan liian laajat 
mahdollisuudet väittää, että he eivät voi muuttaa työoloja tai tarjota vaihtoehtoista työtä. Kun 
tämä hyvin avoin teksti poistetaan, työnantajalle jätetään edelleen riittävästi mahdollisuuksia 
osoittaa, että tällaisten vaihtoehtojen tarjoaminen ei ole teknisesti tai objektiivisesti 
mahdollista. 

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

-1 l. Muutetaan 7 artiklan 2 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"(b) pitää lomaa työstä tai jatkaa 
äitiyslomaa, mikäli edellä mainittu 
siirtyminen ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...]."
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Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen 
2 artiklassa mainituille työntekijöille 
oikeuden vähintään 18 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan siten, että he 
voivat omasta toivomuksestaan aloittaa 
sen enintään kaksi viikkoa ennen
synnytystä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään suojelemaan työntekijöitä siltä, että työnantajat painostavat heitä 
olemaan käyttämättä ei-pakollista äitiyslomaa ennen synnytystä.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos työntekijä imettää lasta, voidaan 
enimmäiskestoltaan 18 viikon äitiyslomaa 
pidentää kuudella viikolla.

Perustelu

WHO:n suosituksen mukaan lasta olisi ruokittava ainoastaan äidinmaidolla ensimmäiset 
kuusi kuukautta. Jotta tämä olisi mahdollista, kuuden viikon lisäaika on sisällytetty tähän 
artiklaan.
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tämän direktiivin mukaisen 
äitiyssuojan pakollisen osan enintään 
kahdeksaan viikkoon synnytyksen jälkeen 
ja/tai enintään kuuteen viikkoon ennen 
synnytystä.

Perustelu

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työntekijän on ilmoitettava 
äitiysloman ajankohdasta vähintään kaksi 
kuukautta ennen valittua alkamisaikaa. 
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Perustelu

Äitiysloman ajankohdan ilmoittamisvelvollisuuden käyttöönotto tarjoaa yrityksille 
suunnitteluvarmuutta. Muussa tapauksessa erityisesti pk-yritysten yritysorganisaatio joutuisi 
suuriin vaikeuksiin.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Koska vammaisiin äiteihin kohdistuu yhteiskunnassa lisävaatimuksia, monet vammaiset äidit 
tarvitsevat täydentävää äitiyslomaa tottuakseen uuteen tilanteeseen ja saavuttaakseen 
normaalin perhe-elämän.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että sairaustapauksia koskevassa suojassa otetaan huomioon 
myös synnytysmasennuksen erityispiirteet; siitä kärsii 10–15 prosenttia naisista ja se 
vaikuttaa merkittävällä tavalla työ- ja perhe-elämään.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, ja 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
muutokset lainsäädännössään 
äitiyslomaan liittyvien yhtäläisten 
työoikeuksien turvaamiseksi. 

Perustelu

Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei saisi kohdella eri tavoin eikä heillä saisi olla vähemmän 
oikeuksia kuin palkkatyöntekijöillä.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että synnytysmasennus 
tunnustetaan työkyvyttömyyttä 
aiheuttavaksi sairaudeksi, ja tuettava 
tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä 
kampanjoita, joilla edistetään 
synnytysmasennusta koskevan asiallisen 
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tiedon levittämistä ja torjutaan 
ennakkoluuloja ja stigmatisoitumisen 
riskejä, joita tähän sairauteen edelleen 
kytkeytyy.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään jäsenvaltioissa tietoisuutta synnytysmasennuksen 
erityispiirteistä; siitä kärsii 10–15 prosenttia naisista ja se vaikuttaa merkittävällä tavalla 
työ- ja perhe-elämään.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden irtisanomisen 
ja sen valmistelun kieltämiseksi aikana, 
joka käynnistyy raskauden alkamisesta ja 
päättyy vähintään neljä kuukautta 
synnytyksen jälkeen, lukuun ottamatta 
erityisiä tapauksia, jotka eivät liity 
työntekijän tilaan ja joissa irtisanominen on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaan sallittua edellyttäen tarvittaessa, 
että toimivaltainen viranomainen on 
antanut suostumuksensa.

Perustelu

Irtisanomiskieltoa on suositeltavaa jatkaa neljä kuukautta synnytyksen jälkeen. Äidit 
tarvitsevat äitiysloman päätyttyä ensimmäisinä viikkoina töihin palaamisen jälkeen erityistä 
suojaa. Kyseisenä aikana he joutuvat kohtaamaan ensimmäiset käytännön ristiriidat työn ja 
perhe-elämän yhdistämisen alalla. Suosittelemme siksi, että irtisanomiskiellon päättymistä ei 
välttämättä tarvitse sitoa äitiysloman päättymiseen. 
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimet varmistaakseen 
raskaina olevien naisten turvallisuuden ja 
terveyden, mukaan lukien ergonomiset 
olosuhteet, työaika (muun muassa yötyö 
ja työolojen muutokset) ja työtahti, sekä 
lisätäkseen suojaa erityisiä 
tartuntatekijöitä ja ionisoitua säteilyä 
vastaan. 

Perustelu

Raskaina olevien naisten turvallisuuden ja terveyden suojelun on oltava tämän direktiivin 
tärkeimpiä huolenaiheita.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Työnantajien on tänä aikana perusteltava irtisanomiset aina kirjallisesti ilman työntekijän 
erityistä pyyntöä. 

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, ja saada edukseen kaikki 
työehtojen parannukset, joihin heillä olisi 
ollut oikeus poissaolonsa aikana; 
tuotantoprosessin rakenteiden 
uudistamiseen tai perinpohjaiseen 
uudelleenjärjestämiseen liittyvissä 
poikkeustilanteissa, on aina varmistettava, 
että työntekijällä on mahdollisuus 
keskustella työnantajan kanssa kyseisten 
muutosten vaikutuksesta hänen 
työoloihinsa ja epäsuorasti hänen 
henkilökohtaiseen tilanteeseensa;"

Perustelu

Tämä on tärkeää, koska ennalta arvaamattomassa tilanteessa (esimerkiksi talouskriisi), joka 
voi olla haitallinen äitiyslomalla olevalle naiselle ja jonka vuoksi hän voi menettää 
oikeutensa, saattaa hänen asemansa työssä olla uhattuna, jos hän ei keskustele työnantajansa 
kanssa uudelleenjärjestelyjen vaikutuksista työhönsä.

Tarkistus 36

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

"c a) työntekijöille 2 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla tarjottavat 
mahdollisuudet urakehitykseen 
ammatillisen ja täydentävän oppimisen 
ohella tarjottavan koulutuksen avulla 
uranäkymien vahvistamiseksi;"

Perustelu

Tällä pyritään siihen, ettei lasten synnyttäminen estäisi naisten uramahdollisuuksia. 
Työnantajan olisi (yhteisymmärryksessä asianomaisten työntekijöiden kanssa) toteutettava 
tarvittavia koulutustoimia työntekijöiden uramahdollisuuksien turvaamiseksi.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

c b) äitiysloman käyttäminen ei saa 
vaikuttaa kielteisesti työntekijän 
eläkeoikeuksiin, äitiysloma on luettava 
työssäolojaksoksi eläkkeitä laskettaessa, 
eivätkä työntekijät saa menettää 
eläkeoikeuksiaan ottaessaan äitiyslomaa.

Perustelu

On tärkeää, etteivät työntekijöiden äitiyslomansa aikana saamat tuet vaikuta kielteisesti 
heidän eläkeoikeuksiinsa. Jäsenvaltioiden olisi estettävä tämän tapahtuminen ja korvattava 
mahdolliset eläkeoikeuksien menetykset. 
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Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut työntekijät voivat 8 artiklassa 
säädetyn äitiysloman aikana tai siltä 
palattuaan pyytää muutoksia työaikaansa ja 
työnsä jaksottamiseen ja että työnantajan 
on käsiteltävä sellaiset pyynnöt ottaen 
huomioon työnantajan ja työntekijöiden 
tarpeet.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut työntekijät voivat 8 artiklassa 
säädetyn äitiysloman aikana tai siltä 
palattuaan pyytää muutoksia työaikaansa ja 
työnsä jaksottamiseen ja että työnantajan 
on käsiteltävä sellaiset pyynnöt ottaen 
huomioon työnantajan ja työntekijöiden 
tarpeet. Tällaisen pyynnön voi myös tehdä 
äitiysloman pitäneen työntekijän 
vanhempi tai tämän puoliso tai kumppani, 
ja pyyntöä on käsiteltävä samalla tavalla.

Perustelu

Velvollisuuksien jakamisen kannalta on tärkeää, että myös työntekijän vanhemmalla tai 
tämän puolisolla tai kumppanilla on mahdollisuus pyytää kyseisiä työaikaa ja työn 
jaksottamista koskevia muutoksia.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
työnantajat tarjoavat riittävästi taukoja ja 
asianmukaiset tilat työntekijöille, jotka 
ovat palanneet äitiyslomalta ja haluavat 
jatkaa imettämistä.
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Perustelu

WHO:n suosituksen A55/15 mukaan lapsia olisi optimaalisen kasvun, kehityksen ja terveyden 
saavuttamiseksi yksinomaan imetettävä ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana. Sen 
jälkeen lasten olisi kehittyvien ravintovaatimustensa täyttämiseksi saatava 
ravitsemuksellisesti asianmukaista ja turvallista lisäravintoa samalla kun imettämistä 
jatketaan kahden vuoden ikään asti tai pitempään. Tämä artikla on lisätty varmistamaan, että 
naiset pystyvät jatkamaan imettämistä sen jälkeen kun kuuden kuukauden äitiysloma päättyy.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
12a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti on oikeutettua 
etua sen varmistamisesta, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan, 
voivat aloittaa tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn kantajan tai valittajan 
suostumuksella hänen puolestaan tai 
häntä tukeakseen.
(Jos tämä tarkistus hyväksytään, 5 kohta 
muutetaan seuraavasti: "Mitä 1–4 
kohdassa säädetään, sovelletaan myös 
kaikkiin 12 artiklan mukaisesti vireille 
pantuihin menettelyihin.")

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 d artikla
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla 
parannetaan raskaana olevien 
työntekijöiden tai äskettäin 
synnyttäneiden työntekijöiden suojelua ja 
turvallisuutta työpaikalla.

Perustelu

Työpaikalla esiintyvä stressi voi vaikuttaa raskaana olevien tai äskettäin synnyttäneiden 
työntekijöiden psyykeen ja heijastua sikiöön tai vastasyntyneeseen.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan työmarkkinaosapuolia 
kehotetaan keskustelemaan 
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vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta siten, että 
lähtökohtana pidetään kummankin 
vanhemman panostamista yksityis- ja 
työelämän tasapainon parantamiseen, 
kun heillä on lapsi.

Perustelu

Direktiivin 92/85/ETY muuttamista koskevassa ehdotuksessa ei mainita toimia sen 
varmistamiseksi, että äitiysloma todella pidetään, eikä toimia äitiysloman päättymisen ja 
työhön palaamisen välisen siirtymäkauden helpottamiseksi, esimerkiksi lastenhoitoon, 
isyyslomaan tai vanhempainlomaan liittyviä toimia.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän direktiiviin perustuvat 
säädökset olisi suositeltavaa sisällyttää 
työehtosopimuksiin ja yksilöllisiin 
työsopimuksiin jäsenvaltioissa. 

Perustelu

Työntekijöiden oikeuksia ei usein oteta huomioon siksi, että heitä suojaavasta 
lainsäädännöstä ei olla tietoisia. Kun niihin viitataan työsopimuksessa, käy selvemmäksi, 
mitä säädöksiä kussakin tilanteessa noudatetaan.
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