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Tarkistus 15
Gabriele Stauner

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän direktiivin mukainen 
äitiysloma ei ole ristiriidassa 
jäsenvaltioissa säädettyjen 
vanhempainlomien tai vanhemmille 
tarkoitettujen työaikajärjestelyjen kanssa 
eikä sillä pyritään millään tavalla 
kiertämään tällaisia malleja. Äitiys- ja 
vanhempainloma täydentävät toisiaan ja 
ne voivat nimenomaan yhdessä parantaa 
työ- ja perhe-elämän 
yhteensovitettavuutta. Päätöksen siitä, 
palaavatko vanhemmat lapsen syntymän 
jälkeen jälleen pian töihin vai käyttävätkö 
he jäsenvaltiossa tarjolla olevia 
vanhempainloman tai vanhemmille 
tarkoitettujen työaikajärjestelyjen 
kaltaisia mahdollisuuksia, tekevät 
yksinomaan vanhemmat.

Or. de

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.

Tarkistus 16
Elizabeth Lynne

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin (9) Raskaana olevien, äskettäin 
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synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 
18 viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, 
joka sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kuuden viikon 
äitiysvapaalle.

synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 
18 viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, 
joka sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Jotta direktiivin täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa vastaa työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemisen tavoitetta, komission olisi tarkasteltava ja valvottava, miten 
jäsenvaltiot käyttävät mahdollisuuksia poiketa työaikadirektiivistä käytännössä keinona olla 
soveltamatta direktiiviä. 

Tarkistus 17
Elizabeth Lynne

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kansainvälinen työjärjestö ILO 
suosittelee äitiysvapaan vähimmäiskestoksi 
18 viikkoa ja maksettavaksi korvaukseksi 
määrää, joka vastaa täysin naisen aiempia 
tuloja. Vuonna 2000 hyväksytyssä ILOn 
äitiyssuojelua koskevassa sopimuksessa 
määrätään kuuden viikon pakollisesta 
vapaasta lapsen syntymisen jälkeen.

(10) Kansainvälinen työjärjestö ILO 
suosittelee äitiysvapaan vähimmäiskestoksi 
18 viikkoa ja maksettavaksi korvaukseksi 
määrää, joka vastaa täysin naisen aiempia 
tuloja.

Or. en
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Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa "vastaavanlaiseksi" 
kuvattu työpaikka määritellään siten, että 
tämä työpaikka käsittää pääosin samat 
toiminnot kuin aikaisempi työpaikka sekä 
palkan että suoritettavien tehtävien osalta.

Or. de

Tarkistus 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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.

Or. el

Tarkistus 20
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kansallisessa oikeusjärjestyksessään 



PE420.190v01-00 6/33 AM\769559FI.doc

FI

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.

Or. de

Tarkistus 21
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sukupuoleen perustuvan 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.

Or. de

Tarkistus 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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, mukaan 
luettuna kotiapulainen, joka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaisesti ilmoittaa 
työnantajalleen tilastaan;"

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Muutetaan 2 artiklan b kohta 
seuraavasti:
"b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" työntekijää, mukaan 
luettuna kotiapulainen, jonka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaan katsotaan 
synnyttäneen äskettäin ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti työnantajalleen;"

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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" 
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työntekijää, mukaan luettuna 
kotiapulainen, jonka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaan katsotaan imettävän 
ja joka ilmoittaa tilastaan kyseisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti työnantajalleen."

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Selitys: suuntaviivat on ehdottomasti saatettavat uusimman kehityksen ja tiedon tasolle.
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Tarkistus 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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"

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 direktiivin 
89/391/ETY mukaisesti suoritettavan 
riskien arvioinnin yhteydessä otettava 
huomioon mies- ja naistyöntekijöiden 
lisääntymisriskit."

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 ja 
mahdollisesti jossakin 2 artiklassa 
mainituista tilanteista 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 
ole tyhjentävä, liitteessä II, jotta"

Or. en

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 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 
mahdollisesti jossakin 2 artiklassa 
mainituista tilanteista oleviin
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä 
koskevat vaarat sekä kaikki mahdolliset 
vaikutukset raskaudelle tai imettämiselle 
voidaan arvioida;"

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

-1 j. Muutetaan 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."

Or. en

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 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

-1 k. Muutetaan 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."

Or. en

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 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 



AM\769559FI.doc 15/33 PE420.190v01-00

FI

b alakohta seuraavasti:
"b) pitää lomaa työstä tai jatkaa 
äitiyslomaa, mikäli edellä mainittu 
siirtyminen ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...]."

Or. en

Tarkistus 35
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa oleva säännös 14 viikosta olisi säilytettävä, koska se tarjoaa 
jäsenvaltioille riittävästi liikkumavaraa säätää äitiyssuojan ohella myös muista malleista ja 
niiden yhdistelystä, kuten erityisesti vanhemmille tarkoitetut työaikajärjestelyt, jotka koskevat 
myös isiä. Jäsenvaltiot ovat jo kehittäneet tällaisia. Saksassa on otettu käyttöön vanhemmille 
tarkoitettuja työaikajärjestelyjä, joiden mukaisesti äitiyssuojan yhteydessä on mahdollisuus 
erityisiin työaikajärjestelyihin korkeintaan kolmeksi vuodeksi, joista 14 kuukautta turvataan 
vanhempainrahalla.
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Tarkistus 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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 14 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. de

Tarkistus 37
Jamila Madeira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään suojelemaan työntekijöitä siltä, että työnantajat painostavat heitä 
olemaan käyttämättä ei-pakollista äitiyslomaa ennen synnytystä.
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Tarkistus 38
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Olisi edelleen noudatettava 2 kohdan tähänastista sääntelyä. Jäsenvaltioiden käytännöt on 
otettava huomioon. On myös huomattava, että yritykset tarvitsevat suunnitteluvarmuutta 
äitiyssuojan ajankohtaa silmällä pitäen.

Tarkistus 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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 

2. Tuleva / äskettäin synnyttänyt äiti voi 
työnantajan kanssa neuvotellen vapaasti 
sijoittaa tämän ajanjakson 
synnytysajankohdan ympärille.
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valita vapaasti, pitävätkö he äitiysloman 
ei-pakollisen osuuden ennen synnytystä 
vai sen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 40
Gabriele Stauner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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, kun työntekijöille annetaan 
mahdollisuus nimenomaisesti ilmoittaa,
että he ovat valmiita työtehtäviin tämän 
laajennetun ajan kuluessa siten, että tämä 
ilmoitus voidaan milloin tahansa 
peruuttaa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 41
Elizabeth Lynne

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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. 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.

Or. en

Tarkistus 42
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 43
Jamila Madeira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 5 kohta
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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 kestoon."

5. Sairaudesta aiheutuvat ja raskauteen 
liittyvät synnytystä edeltävät ja sen jälkeen 
tapahtuvat poissaolot sisältyvät 14 viikon 
jaksoon."

Or. de

Tarkistus 45
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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 
kestoon."

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 
kestoon."

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että sairaustapauksia koskevissa takuissa otetaan huomioon 
myös synnytysmasennuksen erityispiirteet; siitä kärsii 10–15 prosenttia naisista ja se 
vaikuttaa merkittävällä tavalla työ- ja perhe-elämään.
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Tarkistus 46
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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 
tiedon levittämistä ja torjutaan 
ennakkoluuloja ja stigmatisoitumisen 
riskejä, joita tähän sairauteen edelleen 
kytkeytyy.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Irtisanomiskielto



AM\769559FI.doc 23/33 PE420.190v01-00

FI

Jotta 2 artiklassa tarkoitetuille 
työntekijöille voidaan taata tämän 
artiklan mukaiset oikeudet terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun, säädetään 
seuraavaa:
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.
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.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet 2 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijöiden 
suojelemiseksi 1 ja 2 kohdan nojalla 
laittomina pidettävien irtisanomisten 
seurauksilta.
4. Raskauteen tai 8 artiklassa 
tarkoitettuun äitiyslomaan liittyvää 
naisten epäedullisempaa kohtelua on 
pidettävä direktiivissä 2002/73/EY, 
sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna 
direktiivillä 2006/54/EY, tarkoitettuna 
syrjintänä."

Or. de
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Perustelu

Direktiivin 10 artiklaa ei pitäisi muuttaa. Nykyisen direktiivin 92/85/ETY mukaiset 
irtisanomissuojaa koskevat säännöt säilytetään.

Tarkistus 48
Gabriele Stauner

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

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.

Or. de

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 49
Elisabeth Schroedter

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

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
kahdentoista kuukauden kuluessa 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä, on työnantajan 
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.

Or. de

Tarkistus 50
Jamila Madeira

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

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
kahdentoista kuukauden kuluessa 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä, on työnantajan 
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.
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Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 51
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta  b alakohta
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  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;
poikkeustapauksissa, kuten 
rakennemuutoksen yhteydessä tai 
tuotantoprosessin perustavalaatuisen 
uudistamisen tapauksessa, työntekijälle 
on aina tarjottava mahdollisuus 
keskustella työnantajan kanssa näiden 
muutosten vaikutuksista työntekijän 
ammatilliseen ja siten myös 
henkilökohtaiseen tilanteeseen".

Or. ro

Tarkistus 52
Anja Weisgerber

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

c a) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden on koulutus- ja 
jatkokoulutustoimenpiteillä säilytettävä 
mahdollisuutensa ammatilliseen 
jatkokoulutukseen.

Or. de

Perustelu

Työntekijöitä on tuettava, mutta ei kuitenkaan pidä säätää oikeudesta lisätoimenpiteisiin, sillä 
monessa jäsenvaltiossa ei ole yleisesti säädetty tällaisesta oikeudesta työntekijöille; siten 
sellaista ei myöskään pitäisi ottaa käyttöön 2 artiklassa tarkoitettujen työntekijöiden 
tapauksessa.

Tarkistus 53
Gabriele Stauner

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
äitiysloman aika luetaan eläkettä 
laskettaessa työssäoloajaksi ja että 
työntekijöille ei aiheudu äitiysloman 
käytöstä haittaa eläkkeen suhteen.

Or. de

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että työntekijöille ei aiheudu äitiysloman käytön johdosta haittaa 
eläkeoikeuksien tasolla. Jäsenvaltioiden olisi estettävä tämän tapahtuminen ja korvattava 
mahdolliset eläkeoikeuksien menetykset. 
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Tarkistus 54
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

c a) edellä 2 artiklassa tarkoitetuilla 
työntekijöillä on oikeus jatkuvaan perus-
ja jatkokoulutukseen ammatillisen 
kehittymispotentiaalinsa säilyttämiseksi.

Or. ro

Tarkistus 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa.
Enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin
se korvaus, johon 2 artiklassa tarkoitettu 
työntekijä olisi oikeutettu, mikäli hänen 
työskentelynsä keskeytyisi terveydellisistä 
syistä. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella keskipalkka 
lasketaan."

"3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa.
Enimmäismäärä ei saisi olla vähempää
kuin 90 prosenttia siitä korvauksesta, 
johon 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
olisi oikeutettu, mikäli hänen 
työskentelynsä keskeytyisi terveydellisistä 
syistä. Jäsenvaltiot voivat säätää 
ajanjaksosta, jonka perusteella keskipalkka 
lasketaan."

Or. de
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Perustelu

Ylärajan alentaminen vaikuttaa suotavalta, jotta jäsenvaltiot voivat joustavammin mukauttaa 
kansallista lainsäädäntöään.

Tarkistus 56
Kathy Sinnott

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
"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."

Or. en

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 57
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

12 a artikla Poistetaan.
Todistustaakka

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kansallisen 
oikeudenkäyttöjärjestelmänsä mukaisesti 
sen varmistamiseksi, että kun henkilö, 
joka katsoo, että hänelle tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvia oikeuksia on rikottu, 
esittää tuomioistuimessa tai muussa 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
tosiseikkoja, joiden perusteella oikeuksia 
voidaan olettaa rikotun, vastaajan on 
näytettävä toteen, että direktiivin 
säännöksiä ei ole rikottu.
2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä 
jäsenvaltioita saattamasta voimaan 
kantajalle edullisempia 
todistusoikeudellisia säännöksiä.
3. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
rikosoikeudellisiin menettelyihin.
4. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
1 kohtaa menettelyihin, joissa 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen elimen 
tehtävänä on selvittää tosiseikat. 
5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, 
sovelletaan myös kaikkiin 12 artiklan 
mukaisesti vireille pantuihin 
menettelyihin."

Or. de

Perustelu

Raskauden perusteella tapahtuva syrjintä täyttää jo tällä hetkellä sukupuolisyrjinnän 
tunnusmerkit. Siten sovelletaan myös direktiiviin 2006/54/ETY jo nyt sisältyvää käänteistä 
todistustaakkaa.
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Tarkistus 58
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 a 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
a kohdassa säädetään, sovelletaan myös 
kaikkiin 12 artiklan mukaisesti vireille 
pantuihin menettelyihin."

Or. de

Tarkistus 59
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
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toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan. Seuraamuksiin, joiden on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia, saattaa kuulua korvausten 
maksaminen uhrille, eikä korvauksia saa 
rajoittaa asettamalla niille ennalta 
yläraja."

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan."

Or. de

Tarkistus 60
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
12 d artikla

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 
ainoastaan työntekijän terveyteen ja 
turvallisuuteen."

Or. ro
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Tarkistus 61
Rovana Plumb

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.

Or. ro

Perustelu

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

Tarkistus 62
Jamila Madeira

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

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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