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Muudatusettepanek 15
Gabriele Stauner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Selle direktiiviga ette nähtud 
rasedus- ja sünnituspuhkus ei ole 
vastuolus liikmesriigis ette nähtud 
lapsehoolduspuhkuse eeskirjadega ja selle 
eesmärk ei ole niisuguste 
puhkusemudelite eiramine. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus ning lapsehoolduspuhkus 
täiendavad teineteist ja just nende 
kombineerimine võimaldab töö- ja pereelu 
paremat ühitamist. Otsuse, kas vanemad 
asuvad pärast sünnitust lähitulevikus 
uuesti tööle või kasutavad nad 
liikmesriigis loodud võimalusi nagu 
lapsehoolduspuhkus, saavad teha üksnes 
vanemad.

Or. de

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 16
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
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ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust.

Or. en

Selgitus

Et direktiivi rakendamine kõikides liikmesriikides kattuks eesmärgiga tagada töötajate tervise 
ja ohutuse kaitse, peaks komisjon kontrollima ja jälgima, kuidas liikmesriigid kasutavad 
tööaja direktiivi sätetest erandite lubamise võimalusi kui selle direktiivi faktilise kohaldamata 
jätmise ühte vormi.

Muudatusettepanek 17
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 
kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 11 lõike 2 punktis c 
„võrdväärse” töökohana tähistatud 
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töökoht määratletakse selle alusel, kas see 
töökoht on suuremas osas eelmise 
töökohaga võrreldes samaväärne nii 
palga kui ka tööülesannete puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 tunnustataks nende õigusi 
inimväärsetele töötingimustele ning pere-
ja tööelu paremale ühitamisele.

Or. el

Muudatusettepanek 20
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriigid võtavad oma 
siseriiklike õigussüsteemide raames 
meetmed, mis on vajalikud töötajale selles 
direktiivis kehtestatud kohustuste eiramise 
tagajärjel tekitatud kahju tegelikuks ja 
tõhusaks hüvitamiseks või heastamiseks 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt viisil, mis 
on hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne. 

Or. de
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Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Isikutele, keda on sooliselt 
diskrimineeritud, tuleks tagada piisavad 
õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse 
pakkumiseks tuleks ühendustele, 
organisatsioonidele ja muudele 
juriidilistele isikutele anda õigus, kui 
liikmeriigid nii määravad, esineda 
menetlustes kannatanu nimel või 
toetuseks, ilma et see piiraks siseriiklike 
kohtus esindamise ja kohtuliku kaitse 
menetlusnormide kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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 
töölt ei lahku või sinna tagasi pöörduvad, 
ning saavutada töö-, era- ja pereelu 
parem ühitamine.

Or. en
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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 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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;“

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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,
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siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;“

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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.“ 

Or. en

Selgitus

Tervise ja turvalisuse kaitse raamdirektiivist on koduabilised välja jäetud. Siiski peaks 
emaduse kaitse kehtima selgesõnaliselt ka nende suhtes.
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Muudatusettepanek 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik a (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 pärast iga viie aasta 
möödumist.“ 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.
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Muudatusettepanek 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:
„-1. Vastavalt direktiivile 89/301/EMÜ 
läbi viidud ohtude hindamisse kaasab 
tööandja töötajaid ähvardavad 
reproduktiivsed ohud.“

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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, 
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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:“ 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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,“ 

Or. en

Selgitus

Reproduktiivsed ohud ähvardavad nii mehi kui ka naisi ja neid tuleks üldisemalt käsitleda, 
kuna need on märkimisväärsed isegi enne rasestumist.
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Muudatusettepanek 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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 
sotsiaalpartnereid lõikes 1 nimetatud 
hindamise tulemustest ja kõikidest 
meetmetest, mida rakendatakse ohutuse 
ja tervise tagamiseks tööl.“

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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.“

Or. en

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 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -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.“

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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 [...].“

Or. en

Muudatusettepanek 35
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiv säte, mis näeb ette 14 nädala pikkuse rasedus- ja sünnituspuhkuse, peaks 
kehtima jääma, kuna see annab liikmesriikidele vajaliku vabaduse, et sätestada peale 
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rasedus- ja sünnituspuhkuse ka muid puhkuseliike ja neid omavahel kombineerida, nagu 
näiteks lapsehoolduspuhkus, mis hõlmab ka isasid. Liikmesriikides on sellised puhkuseliigid 
juba sisse viidud. Saksamaal on võetud kasutusele lapsehoolduspuhkuse süsteem, mis näeb 
vahetult pärast rasedus- ja sünnituspuhkust ette lapsehoolduspuhkuse, mille kestus on 
maksimaalselt kolm aastat ja mille jooksul makstakse 14 kuul lapsehoolduspuhkuse toetust.

Muudatusettepanek 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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 
14 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Jamila Madeira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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 omal soovil puhkusele 
kuni kaks nädalat enne sünnitust.

Or. pt
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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 38
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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).

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Siiani kehtiv lõike 2 ettekirjutus peaks kehtima jääma. Liikmesriikide tavasid tuleb arvesse 
võtta. Samuti tuleb arvestada, et ettevõtjad vajavad rasedus- ja sünnituspuhkuste kestuse osas 
planeerimiskindlust.

Muudatusettepanek 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 2) Kokkuleppel tööandjaga võib tulevane 
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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).

või juba sünnitanud ema vabalt otsustada, 
millel ta seda osa puhkusest enne või 
pärast sünnituse tähtaega kasutada 
soovib.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Gabriele Stauner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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, kui töötajatele antakse 
võimalus esitada taotlus selle kohta, et ta 
on pikendatud ajavahemiku jooksul 
valmis tööle tulema, ja kui seda taotlust 
on võimalik mistahes ajahetkel tühistada.  

Or. de

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) 
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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 41
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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) 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). 

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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.

Or. de
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 43
Jamila Madeira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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. 

Or. pt

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 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Liikmesriigid tagavad, et 5) Haigusest tingitud, rasedusega seotud 
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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.

töölt puudutud aeg enne ja pärast 
sünnitust arvestatakse 14 nädala 
pikkusele ajavahemikule juurde.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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.“

Or. it

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 46
Patrizia Toia

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

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

Or. it

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 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Vallandamise keelamine

Tagamaks, et artiklis 2 määratletud 
töötajad saaksid teostada käesolevas 
artiklis tunnustatud tervise- ja 
ohutusalaseid õigusi, sätestatakse 
järgmine:
1) Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
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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.
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 artikli 8 lõikes 1, peab 
tööandja asjaomase töötaja taotlusel 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.
3) Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta artiklis 2 määratletud 
töötajaid sellise vallandamise tagajärgede 
eest, mis on punktide 1 ja 2 alusel 
ebaseaduslik.
4) Naise halvem kohtlemine raseduse või 
artiklis 8 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse tõttu on direktiivi 
2002/73/EÜ (mida on ümber sõnastatud 
direktiiviga 2006/54/EÜ) tähenduses 
diskrimineerimine.

Or. de

Selgitus

Direktiivi artikkel 10 peaks jääma muutmata. Praeguses direktiivis 92/85/EMÜ sätestatud 
vallandmise eest kaitsvad ettekirjutused jäävad kehtima.
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Muudatusettepanek 48
Gabriele Stauner

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

Or. de

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 49
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 

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

esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kaheteistkümne kuu jooksul pärast 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Jamila Madeira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 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 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

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

Or. pt

Selgitus

Tööandja peab selle ajavahemiku jooksul vallandamist alati kirjalikult põhjendama, 
sõltumata töötaja erinõudmistest. 
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Muudatusettepanek 51
Rovana Plumb

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

Komisjoni ettepanek 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; erandjuhtude 
korral, nagu näiteks ümberkorraldused 
või tootmisprotsessi märkimisväärne 
ümberkujundamine, tuleb töötajatele alati 
anda võimalus arutada tööandjaga, 
millised on selle muudatuse mõjud nende 
ametialasele ja sellest tulenevalt ka 
isiklikule olukorrale.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) artiklis 2 määratletud töötajatele peab 
koolitus- ja täiendõppe kaudu jääma alles 
võimalus karjääri edendamiseks.

Or. de

Selgitus

Töötajaid tuleb toetada, kuid samas ei peaks neile andma õigust täiendavatele meetmetele, 
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kuna paljud liikmesriigid ei näe töötajatele niisuguseid õigusi üldiselt ette. Seega ei tuleks 
seda lisada ka artiklis 2 määratletud töötajate puhul.

Muudatusettepanek 53
Gabriele Stauner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) liikmesriigid peavad tagama, et 
pensioni arvestamisel käsitletakse 
rasedus- ja sünnituspuhkust töötatud 
ajana ning rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kasutamise tõttu ei kannataks töötajate 
pensioniõigused.

Or. de

Selgitus

On oluline tagada, et töötaja pensioniõigused ei kannataks rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kasutamise tõttu. Liikmesriigid peavad sellist võimalust vältima ja võimaliku pensioniõiguste 
kaotuse kompenseerima. 

Muudatusettepanek 54
Rovana Plumb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
pidevale täiendõppele, et säilitada nende 
kutsealane arengupotentsiaal.

Or. ro
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Muudatusettepanek 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui nad 
katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3) Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära. Ülemmäär ei tohiks
olla madalam kui 90% hüvitisest, mida 
artiklis 2 määratletud töötajad saaksid 
juhul, kui nad katkestaksid oma tegevuse 
tervislikel põhjustel. Liikmesriigid võivad 
kindlaks määrata keskmise kuupalga 
arvutamise aluseks oleva ajavahemiku.

Or. de

Selgitus

Ülemmäära alandamine näib olevat soovitatav, et võimaldada liikmesriikidele siseriiklike 
õigusaktide kohandamisel suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 56
Kathy Sinnott

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Lisatakse järgmine punkt:
„5 a) liikmesriigid võtavad meetmed, mis 
tagavad, et tööandjad võimaldavad 
piisavalt pause ja sobiva töökoha 
töötajatele, kes on naasnud rasedus- ja 
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sünnituspuhkuselt ning soovivad jätkata 
rinnaga toitmist.“ 

Or. en

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 57
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule 
pädevale asutusele asjaolud, mille põhjal 
võib nimetatud rikkumist eeldada, peab 
kostja tõendama, et direktiivi alusel antud 
õigusi ei ole rikutud. 

välja jäetud

2) Punkt 1 ei takista liikmesriikidel 
kehtestada hagejale soodsamaid 
tõendamiseeskirju. 
3) Punkti 1 ei kohaldata 
kriminaalmenetluse suhtes.
4) Liikmesriigid ei pea kohaldama 
punkti 1 menetluste suhtes, mille korral 
kohus või pädev asutus teeb kindlaks 
juhtumi asjaolud 
5) Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on 
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alustatud artikli 12 alusel."

Or. de

Selgitus

Diskrimineerimine raseduse tõttu vastab juba praegu kuriteo koosseisule seoses soolise 
ebavõrdse kohtlemisega. Seetõttu rakendatakse juba praegu ka direktiivis 2006/54/EMÜ 
sätestatud tõendamiskohustuse ümberpööramist.

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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.")

Or. de
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Muudatusettepanek 59
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 6 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks.
Karistuseks, mis peab olema tõhus, 
proportsionaalne ja hoiatav, võib olla 
kahju hüvitamine, kusjuures hüvitise 
ülemmäär ei tohi olla eelnevalt kindlaks 
määratud."

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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 
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.“

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

Muudatusettepanek 61
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 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; 

Or. ro

Selgitus

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

Muudatusettepanek 62
Jamila Madeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

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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