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Tarkistus 30
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu 
Euroopan unionin perusperiaatteisiin. 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 
23 artiklassa kielletään kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
edellytetään naisten ja miesten tasa-arvoa 
kaikilla aloilla.

(4) Naisten ja miesten tasa-arvo kuuluu 
Euroopan unionin perusperiaatteisiin. 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 
23 artiklassa kielletään kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
edellytetään naisten ja miesten tasa-arvoa 
kaikilla aloilla, mukaan lukien työ- ja 
perhe-elämän yhteensovitettavuus.

Or. pl

Tarkistus 31
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Yhteisöjen tuomioistuimen 26. 
helmikuuta 2006 asiassa C-506/06 Mayr 
vastaan Flöckner antaman tuomion 
mukaan naispuolisen työntekijän 
asettaminen epätasa-arvoiseen asemaan 
sillä perusteella, että hän on poissa työstä 
koeputkihedelmöityshoidon vuoksi, 
merkitsee välitöntä sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää. 

Or. nl
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Tarkistus 32
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
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.

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

Or. pl

Tarkistus 33
Christa Prets

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
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.

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
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 sekä 
synnytystä edeltävälle että synnytyksen
jälkeiselle pakolliselle vähintään kuuden 
viikon äitiysvapaalle.

Or. de

Perustelu

Pakollinen äitiysvapaa ennen lapsen syntymää on välttämätön raskaana olevan naisen ja 
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sikiön terveyden suojelemisen varmistamiseksi. Sen pakollisuus on tärkeä myös siksi, että 
joustavuus voi merkitä painetilanteessa esimerkiksi sitä, että työnantaja yrittää painostaa 
työntekijää jättämään äitiysvapaan käyttämättä ennen synnytystä. 

Tarkistus 34
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
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.

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
heille on myönnettävä oikeus vähintään 20 
viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, joka 
sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kahden viikon 
äitiysvapaalle.

Or. sv

Perustelu

Pitkä ja auliisti myönnettävä äitiysvapaa on tärkeä, jotta vanhempien on mahdollista 
yhteensovittaa perhe-elämä ja työ.  Äitiysvapaan pitäisi kuitenkin olla oikeus eikä 
velvollisuus, ja siksi ei ole asianmukaista säätää kahta viikkoa pidemmästä pakollisesta 
äitiysvapaasta. Joissakin tapauksissa äiti ei kykene imettämään ja/tai ei halua pitää vapaata 
muista syistä. On sellaisia tapauksia, että isä pitää vapaata ja huolehtii lapsen hoidosta.

Tarkistus 35
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 

(9) Raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi 
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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.

heille on myönnettävä oikeus vähintään 16 
viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen, joka 
sijoittuu ennen synnytystä ja/tai sen 
jälkeen; sama syy on perusteena 
synnytyksen jälkeen sijoittuvalle 
pakolliselle vähintään kahdeksan viikon 
äitiysvapaalle. Tätä vapaata olisi 
pidennettävä 12 viikkoon, jos lapsi syntyy 
ennenaikaisesti, jos lapsia syntyy 
useampia tai jos äiti imettää lastaan. Koko 
äitiysvapaan keston ajan työntekijälle olisi 
maksettava täysin tämän aiempaa 
ansiotuloa vastaava korvaus.

Or. fr

Tarkistus 36
Astrid Lulling

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.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 37
Eva-Britt Svensson

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. Äitiysvapaan pitäisi olla oikeus 
eikä velvoite; siksi äitiysvapaan pakollisen 
osuuden ei pitäisi olla kahta viikkoa 
pidempi.

Or. sv

Tarkistus 38
Urszula Krupa

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 
20 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.

Or. pl
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Tarkistus 39
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisöjen tuomioistuin on 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
pohjalta lisäksi vahvistanut naisten 
työsuhteeseen liittyvien oikeuksien 
suojelun, erityisesti oikeuden palata 
samaan tai vastaavanlaiseen tehtävään 
työehdoilla, jotka eivät ole heille 
aikaisempia epäedullisemmat, ja oikeuden 
saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus 
poissaolonsa aikana.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan demografisen 
kehityssuunnan huomioon ottaen on 
välttämätöntä edistää syntyvyyttä 
erityislainsäädännön sekä työn, yksityis-
ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
parantamista koskevien toimenpiteiden 
avulla.

Or. nl
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Tarkistus 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ottaen huomioon tarpeen toteuttaa 
toimia, joiden avulla työntekijöiden on 
helpompi sovittaa työhön liittyvät 
oikeutensa ja velvollisuutensa yhteen 
perhe-elämään liittyvien oikeuksiensa ja 
velvollisuuksiensa kanssa, on olennaisen 
tärkeää myöntää äitiys- ja isyysvapaata 
myös silloin kun lapsi on adoptoitu. 

Or. it

Tarkistus 42
Lissy Gröner

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

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Todellisen miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon kannalta on 
olennaisen tärkeää, että miehillä on 
pakollinen isyysloma, joka toteutetaan 
äitiysloman kaltaisten järjestelyjen 
mukaisesti sen kestoa lukuun ottamatta, 
jotta miesten ja naisten tasapuolisen työ-
ja perhe-elämään osallistumisen 
välttämättömät edellytykset voidaan luoda 
asteittain. Samaa käytäntöä olisi 
sovellettava myös avoliitossa oleviin 
pareihin.

Or. de
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Tarkistus 43
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kokemus osoittaa, että suojelua tämän 
direktiivin mukaisesti taattujen oikeuksien 
rikkomista vastaan voidaan tehostaa 
antamalla kussakin jäsenvaltiossa
toimiville tasa-arvoelimille valtuudet 
analysoida asiaan liittyviä ongelmia, 
selvittää ratkaisumahdollisuuksia ja antaa 
uhreille käytännön apua. Tästä olisi sen 
vuoksi säädettävä tässä direktiivissä.

(19) Kokemus osoittaa, että suojelua tämän 
direktiivin mukaisesti taattujen oikeuksien 
rikkomista vastaan voidaan tehostaa 
antamalla kussakin jäsenvaltiossa
työministeriön ja oikeuslaitoksen 
asianmukaisesti koulutetulle henkilöstölle
valtuudet analysoida asiaan liittyviä 
ongelmia, selvittää 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Siksi asianomaiset 
säännökset olisi sisällytettävä tähän 
direktiiviin.

Or. pl

Tarkistus 44
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä.
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei tulisi
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä.
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei saa
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi eikä 
etenkään sellaisen kansallisen 
lainsäädännön heikentämiseksi, jonka 
mukaan yhdistämällä vanhempainloma ja 
äitiysloma äidillä on oikeus ennen ja/tai 
jälkeen synnytyksen pidettävään 
vähintään 18 viikon vapaaseen, jolta 
maksetaan vähintään tässä direktiivissä 
säädetyn tasoinen korvaus.
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Or. sv

Perustelu

Komissio toteaa 3. lokakuuta 2008 esittämänsä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi perusteluissa sivulla kahdeksan, että "kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyä äidille myönnettävää, ennen ja/tai jälkeen synnytyksen pidettävää vähintään 18 
viikon vapaata, jolta maksetaan vähintään tässä direktiivissä säädetyn tasoista korvausta, 
olisi pidettävä tässä direktiivissä tarkoitettuna äitiyslomana". Tarkistuksella selkeytetään 
kyseistä käsitettä myös asianomaisessa johdantokappaleessa.

Tarkistus 45
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. 
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei tulisi 
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista ja annetaan siten 
jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai pitää voimassa edullisempia säännöksiä. 
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei tulisi 
käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi. 
Jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
toteuttaneet asianmukaisia toimia 
raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden sekä direktiivin 92/85/ETY 
2 artiklan määritelmien ulkopuolelle 
jäävien työntekijöiden yhtäläisen kohtelun 
varmistamiseksi julkisella ja yksityisellä 
sektorilla, rohkaistaan voimakkaasti 
toteuttamaan ne syntyvyyden ja naisten 
työllisyysasteen kohoamisen tuomien 
etujen mahdollisimman laajaksi 
hyödyntämiseksi. On syytä harkita tätä 
tarkoitusta varten työnantajille 
myönnettävien verokannustimien 
käyttöönottoa. 

Or. en
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Perustelu

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Tarkistus 46
Doris Pack

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan 8 a kappale 
seuraavasti:

(8 a) Tämän direktiivin mukaisen 
äitiysloman ei saisi olla ristiriidassa 
jäsenvaltioissa säädettyjen 
vanhempainlomien tai vanhemmille 
tarkoitettujen työaikajärjestelyjen kanssa 
eikä sillä saisi pyrkiä millään tavalla 
kiertämään tällaisia malleja. Äitiys- ja 
vanhempainloman olisi täydennettävä 
toisiaan ja ne voivat nimenomaan yhdessä 
parantaa työ- ja perhe-elämän yhteen 
sovitettavuutta. Se, palaavatko 
vanhemmat lapsen syntymän jälkeen pian 
työhön vai käyttävätkö he jäsenvaltiossa 
tarjolla olevia vanhempainloman tai 
vanhemmille tarkoitettujen 
työaikajärjestelyjen kaltaisia 
mahdollisuuksia, pitäisi olla yksinomaan 
vanhempien päätettävissä.

Or. de
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Tarkistus 47
Doris Pack

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti:
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 24 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään kahdeksan viikon 
äitiysloman synnytyksen [...] jälkeen,"

Or. en

Perustelu

Äitiysloman pidentäminen 14 viikosta 24 viikkoon antaisi äskettäin synnyttäneille naisille 
mahdollisuuden imettää halutessaan vielä kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti ilman, että heidän 
tarvitsisi turvautua muihin keinoihin, kuten lääkärintodistuksiin.

Tarkistus 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

- 1) Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti:
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
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tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 16 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään neljän viikon 
äitiysloman synnytyksen [...] jälkeen,"

Or. fr

Tarkistus 49
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

- 1) Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti:
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 20 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään kahden viikon 
äitiysloman synnytyksen [...] jälkeen,"

Or. sv

Perustelu

Pitkä ja auliisti myönnettävä äitiysvapaa on tärkeä, jotta vanhempien on mahdollista 
yhteensovittaa perhe-elämä ja työ.  Äitiysvapaan pitäisi kuitenkin olla oikeus eikä 
velvollisuus, ja siksi ei ole asianmukaista säätää kahta viikkoa pidemmästä pakollisesta 
äitiysvapaasta. Joissakin tapauksissa äiti ei kykene imettämään ja/tai ei halua pitää vapaata 
muista syistä. On sellaisia tapauksia, että isä pitää vapaata ja huolehtii lapsen hoidosta.
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Tarkistus 50
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

- 1. Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti:
"Vanhemmilla on oikeus 
vanhempainlomaan, jonka he voivat 
jakaa keskenään kansallisen 
lainsäädännön tai kansallisen käytännön 
mukaisesti."

Or. sv

Perustelu

Äiti ja isä ovat ensisijaisesti vastuussa vanhempainloman keskinäisestä jakamisestaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 51
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

- 1) Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti: 

"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille 
tekee tarpeelliseksi myöntää heille 
oikeuden vähintään 22 viikon 
yhtäjaksoiseen äitiyslomaan, joka 
sijoittuu ennen synnytystä ja/tai 
sen jälkeen, sekä pakollisen 
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vähintään 16 viikon äitiysloman 
synnytyksen [...] jälkeen,"

Or. pt

Tarkistus 52
Anni Podimata

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan johdanto-osan 15 kappale 
seuraavasti: 
"raskaana olevien, äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden alttius vaaroille tekee 
tarpeelliseksi myöntää heille oikeuden 
vähintään 14 viikon yhtäjaksoiseen 
äitiyslomaan, joka sijoittuu ennen 
synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä 
pakollisen vähintään kahdeksan viikon 
äitiysloman synnytystä ennen ja/tai sen 
jälkeen. Ottaen huomioon, että joissakin 
jäsenvaltioissa tunnustetaan samaa
sukupuolta olevien parien täydet 
vanhempainoikeudet, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että samaa sukupuolta 
olevia vanhempia – biologisia tai 
adoptiovanhempia – ei syrjitä, kun kyse 
on äitiys-, isyys-, vanhempain- ja 
adoptiolomasta.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä sekä perusihmisoikeuksien ja Euroopan unionin tunnustamien arvojen 
mukaista, että kaikilla vanhemmilla on täsmälleen samat oikeudet.
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Tarkistus 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Korvataan 2 artikla seuraavasti:
"2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
(a) a) "raskaana olevalla työntekijällä" 
minkä tahansa työsopimuksen piiriin 
kuuluvaa raskaana olevaa työntekijää,
kotiapulaiset mukaan lukien, joka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaisesti 
ilmoittaa työnantajalleen tilastaan;
(b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" minkä tahansa 
työsopimuksen piiriin kuuluvaa 
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;
(c) "imettävällä työntekijällä" minkä 
tahansa työsopimuksen piiriin kuuluvaa
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;"

Or. it
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Tarkistus 54
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

-1-C. Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) "työntekijällä" ketä tahansa henkilöä, 
joka tekee mitä tahansa työtä palkallisena 
työntekijänä, itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, osuuskunnan 
jäsenenä tai puolisonsa avustajana tai 
joka on työtön;

(b) "a) "raskaana olevalla työntekijällä" 
raskaana olevaa työntekijää, joka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaisesti 
ilmoittaa työnantajalleen tilastaan;"
(c) b) "äskettäin synnyttäneellä 
työntekijällä" työntekijää, jonka 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
kansallisen käytännön mukaan 
katsotaan synnyttäneen äskettäin 
ja joka ilmoittaa tilastaan kyseisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti työnantajalleen;

(d) c) "imettävällä työntekijällä" 
työntekijää, jonka kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaan katsotaan 
imettävän ja joka ilmoittaa 
tilastaan kyseisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön mukaisesti 
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työnantajalleen."

Or. pt

Tarkistus 55
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

-1-G-A. Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"7 artikla
Yötyö
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
tarkoitettuja työntekijöitä velvoiteta 
yötyöhön [...];
a) synnytystä edeltävän kymmenen viikon 
aikana;
b) jäljellä olevana raskausaikana, jos se 
on välttämätöntä äidin tai sikiön 
terveyden kannalta;
c) koko imettämisaikana, jos se on 
välttämätöntä äidin tai lapsen terveyden 
kannalta.

Or. pt

Perustelu

Raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä työntekijöitä ei saa vaatia 
työskentelemään öisin, kun yötyön välttäminen on tarpeellista työntekijän ja lapsen 
turvallisuuden ja terveyden kannalta. 
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Tarkistus 56
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpiteisiin, joihin viitataan 1 
kohdassa, on liityttävä kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti mahdollisuus:
a) siirtyä vastaavaan päivätyöhön; tai
b) "b) pitää lomaa työstä tai jatkaa 
äitiyslomaa, mikäli edellä mainittu 
siirtyminen ei ole teknisesti ja/tai 
objektiivisesti katsoen mahdollista [...].

Or. pt

Perustelu

Katso tarkistus 54.

Tarkistus 57
Edite Estrela

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työntekijän, joka ei halua tehdä 
yötyötä, on ilmoitettava siitä 
työnantajalleen ja toimitettava 
asianomainen lääkärintodistus edellä 1 
kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa ja jäsenvaltioiden asettamia 
sääntöjä noudattaen. 

Or. pt
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Perustelu

Katso tarkistus 54.

Tarkistus 58
Gabriela Creţu

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 7 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei 2 artiklassa 
tarkoitettuja työntekijöitä velvoiteta 
yötyöhön raskauden, imettämisen eikä 
lapsen syntymän jälkeisten 12 kuukauden 
aikana."

Or. en

Perustelu

Säännös, jonka mukaan naista ei voi velvoittaa yötyöhön ennen kuin hänen lapsensa on 12 
kuukauden ikäinen, vaikuttaisi myönteisesti naisten terveyteen ja heidän mahdollisuuksiinsa 
huolehtia lapsistaan. Tällä säännöksellä varmistettaisiin myös tätä alaa koskevien naisten 
oikeuksien kunnioittaminen koko EU:ssa.

Tarkistus 59
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 g kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 g. Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
"2a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei alle 12 kuukauden 
ikäisten lasten isiä velvoiteta yötyöhön."

Or. en

Perustelu

Yötyön kieltämistä koskevan säännöksen soveltamisella myös isään annetaan isälle 
mahdollisuus olla läsnä ja osallistua enemmän lapsensa elämään.

Tarkistus 60
Gabriela Creţu

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 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. [...]"

Or. en

Perustelu

Myös "asianmukaisesti perustellut syyt" antaisivat liian suuren mahdollisuuden työnantajille 
väittää, että he eivät voi siirtää työntekijää päivätyöhön.



AM\775081FI.doc 23/71 PE421.393v01-00

FI

Tarkistus 61
Anne Van Lancker

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 7 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Toimenpiteisiin, joihin viitataan 1 
kohdassa, on liityttävä kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti mahdollisuus:
[...] siirtyä päivätyöhön [...]."

Or. en

Tarkistus 62
Maria Petre

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

Komission teksti Tarkistus

- 1g. Lisätään 7a artikla seuraavasti:
"7a artikla
Ylityöt
1. Raskaana olevaa työntekijää tai 
työntekijää, jolla on alle kahdentoista 
kuukauden ikäinen lapsi, ei saa velvoittaa 
ylitöihin.
2. Lastaan imettävää työntekijää ei saa 
velvoittaa ylitöihin niin kauan kun hän 
imettää, jos työntekijän tai hänen 
lapsensa terveys niin edellyttää.”

Or. fr
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Perustelu

Jotta naisten olisi mahdollista viettää enemmän aikaa pienten lastensa kanssa, heillä olisi 
oltava oikeus suotuisampaan kohteluun, kun ylityöt ovat kyseessä. Direktiiviin olisi 
sisällytettävä uusi säännös, jonka nojalla alle kahdentoista kuukauden ikäisen lapsen 
vanhemman olisi mahdollista kieltäytyä ylitöistä.

Tarkistus 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

-1 g. Täydennetään 7 a artiklaa 
seuraavasti:
"7 a artikla
Naispuolista eikä miespuolista 
työntekijää, jolla on alle kolmen vuoden 
ikäinen lapsi edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen määrittelemää ajanjaksoa 
seuraavana ajanjaksona, ei saa velvoittaa 
yötyöhön. Yksinhuoltajien kohdalla 
kyseistä ajanjaksoa voidaan pidentää 
jäsenvaltioiden säätämien menettelyjen 
mukaisesti.
Vakavasti vammaisten lasten vanhempien 
kohdalla kyseistä ajanjaksoa voidaan 
pidentää jäsenvaltioiden säätämien 
menettelyjen mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 64
Lissy Gröner

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

Komission teksti Tarkistus

Äitiysloma Äitiysvapaa äitiyden suojelemiseksi
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 65
Christa Klaß

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 äitiysloman ohella myös muista malleista ja 
niiden yhdistelystä, kuten erityisesti vanhemmille tarkoitetut työaikajärjestelyt, jotka koskevat 
myös isiä. Jäsenvaltiot ovat jo kehittäneet tällaisia järjestelyitä. Saksassa on otettu käyttöön 
vanhemmille tarkoitettuja työaikajärjestelyjä, joiden mukaisesti äitiysloman yhteydessä on 
mahdollisuus erityisiin työaikajärjestelyihin korkeintaan kolmeksi vuodeksi, joista 
14 kuukautta turvataan vanhempainrahalla.
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Tarkistus 66
Astrid Lulling

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 16 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. fr

Tarkistus 67
Raül Romeva i Rueda

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 24 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. en

Perustelu

Nykyisin äitiysloman, josta osa on palkallista ja osa palkatonta, pituus vaihtelee 8 viikosta 45 
viikkoon EU:n 27 jäsenvaltiossa. Joissakin jäsenvaltioissa on pyydettävä lisälomaa 
imettämisen jatkamiseksi palkallisen äitiyslomajakson päätyttyä. Äitiysloman pidentäminen 
14 viikosta 24 viikkoon antaisi äskettäin synnyttäneille naisille mahdollisuuden imettää 
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halutessaan vielä kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti ilman, että heidän tarvitsisi turvautua 
muihin keinoihin, kuten lääkärintodistuksiin.

Tarkistus 68
Ilda Figueiredo

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 22 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. pt

Tarkistus 69
Urszula Krupa

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 20 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. pl
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Tarkistus 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 16 viikon pituiseen 
yhtämittaiseen äitiyslomaan, joka ajoittuu 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen.

Or. fr

Tarkistus 71
Christa Klaß

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
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Perustelu

Olisi edelleen noudatettava aikaisempaa 2 kohdan mukaista säännöstä. Jäsenvaltioiden 
tavanomaiset käytännöt olisi otettava huomioon. Olisi myös otettava huomioon, että yritykset 
tarvitsevat äitiyslomajaksoja koskevaa suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 72
Christa Prets

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 ennen 
synnytystä ja 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.

Or. de

Perustelu

Pakollinen äitiysloma ennen lapsen syntymää on välttämätön raskaana olevan naisen ja 
sikiön terveyden suojelemisen varmistamiseksi. Sen pakollisuus on tärkeä myös siksi, että 
joustavuus voi merkitä painetilanteessa esimerkiksi sitä, että työnantaja yrittää painostaa 
työntekijää jättämään äitiysvapaan käyttämättä ennen synnytystä. 

Tarkistus 73
Urszula Krupa

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

Or. pl

Tarkistus 74
Astrid Lulling

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 
kahdeksan viikon pakollinen palkallinen
äitiysloma synnytyksen jälkeen.

Or. fr
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Tarkistus 75
Eva-Britt Svensson

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 
kahden 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.

Or. sv

Perustelu

Äitiysvapaan pitäisi kuitenkin olla oikeus eikä velvollisuus, ja siksi ei ole asianmukaista 
säätää kahta viikkoa pidemmästä pakollisesta äitiysvapaasta. Joissakin tapauksissa äiti ei 
kykene imettämään ja/tai ei halua pitää vapaata muista syistä. On sellaisia tapauksia, että isä 
pitää vapaata ja huolehtii lapsen hoidosta.

Tarkistus 76
Doris Pack

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 

2. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kuuden viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
laajentaa tämän direktiivin mukaisen 
äitiysloman pakollisen osan enintään 
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tarkoitetuilla työntekijöillä on oikeus
valita vapaasti, pitävätkö he äitiysloman 
ei-pakollisen osuuden ennen synnytystä 
vai sen jälkeen.

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

Tarkistus 77
Gunnar Hökmark

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 säädetty äitiysloma
voidaan jakaa vanhempien kesken 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön 
sekä vanhempien keskinäisen 
vastuunjaon ja vapaan valinnan 
mukaisesti.

Or. sv

Perustelu

Äiti ja isä ovat ensisijaisesti vastuussa vanhempainloman keskinäisestä jakamisestaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Tarkistus 78
Ilda Figueiredo

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 
16 viikon pakollinen palkallinen
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. Kuudentoista 
viikon pakollinen jakso koskee kaikkia 
työntekijöitä riippumatta heidän 
aikaisempien työpäiviensä määrästä.

Or. pt

Tarkistus 79
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä jakso voidaan vanhempien 
sopimuksesta ja vaatimuksesta jakaa isän 
kanssa asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. pt
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Tarkistus 80
Edit Bauer

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 palkallinen
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.

Or. en

Tarkistus 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 
neljän 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.

Or. fr
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Tarkistus 82
Doris Pack

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on äidin ja lapsen 
terveyden suojelemiseksi toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että työntekijät voivat vapaasti päättää, 
pitävätkö he äitiysloman ei-pakollisen 
osuuden ennen synnytystä vai eivät.

Or. de

Tarkistus 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos lapsia syntyy useampia, pakollista 
lomaa jatketaan yhdellä kuukaudella 
kutakin ensimmäisen lapsen jälkeen 
syntynyttä lasta kohden. 

Or. it

Tarkistus 84
Christa Klaß

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

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

Or. de

Perustelu

Äitiysloman ajankohdan ilmoittamisvelvollisuuden käyttöönotto tarjoaa yrityksille 
suunnitteluvarmuutta. 
Muussa tapauksessa erityisesti pk-yrityksillä olisi huomattavia järjestelyvaikeuksia.

Tarkistus 85
Christa Prets

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, jos vastasyntynyt joutuu 
jäämään sairaalahoitoon, jos lapsi on 
vammainen, jos lapsi syntyy 
keisarinleikkauksella tai jos lapsia syntyy 
useampia. Synnytyksen jälkeisen
lisäloman on kestettävä vähintään 
12 viikkoa äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon.

Or. de

Perustelu

Äitiyslomaa olisi edellä mainituissa tapauksissa pidennettävä lapsen syntymän jälkeen 
vähintään 12 viikolla riippumatta jo käytetyn äitiysloman kestosta. Näissä tapauksissa lasta 
hoivaavan äidin terveyden on oltava etusijalla.
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Tarkistus 86
Maria Petre

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 kokonaan palkallista
lisälomaa, jos lapsi syntyy ennenaikaisesti,
jos vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen tai 
jos lapsia syntyy useampia taikka jos äiti 
on vammainen. Lisäloman on oltava 
kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon.

Or. fr

Perustelu

Naisten olisi saatava asianmukainen korvaus, ettei äitiys merkitsisi heille taloudellista 
menetystä.

Tarkistus 87
Astrid Lulling

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 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään neljän viikon lisäloma, 
jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, jos lapsia 
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vammainen tai jos lapsia syntyy useampia.
Lisäloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon.

syntyy useampia tai jos äiti imettää.

Or. fr

Tarkistus 88
Ilda Figueiredo

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. 4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myönnetään kokonaan palkallista
lisälomaa, jos lapsi syntyy ennenaikaisesti,
jos vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen,
jos lapsia syntyy useampia tai jos äiti on 
vammainen. Lisäloman on oltava 
kestoltaan oikeasuhteinen äidin ja 
lapsen/lasten erityistarpeiden ottamiseksi 
huomioon. Jäsenvaltioiden on 
mahdollistettava kokonaan palkallinen 
12 viikon loma siinä tapauksessa, että 
lapsi syntyy kuolleena.

Or. pt

Tarkistus 89
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
8 artikla – 4 kohta
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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 lisää äitiyslomaa, jos 
lapsi syntyy ennenaikaisesti, vastasyntynyt 
joutuu jäämään sairaalahoitoon, lapsi on 
vammainen tai jos lapsia syntyy useampia. 
Lisä-äitiysloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon.

Or. en

Tarkistus 90
Edite Estrela

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 kokonaan palkallinen 
lisäloma, jos lapsi syntyy ennenaikaisesti,
jos vastasyntynyt joutuu jäämään 
sairaalahoitoon, jos lapsi on vammainen,
jos äiti on vammainen, jos äiti on teini-
ikäinen, jos lapsia syntyy useampia tai jos 
synnytys tapahtuu 18 kuukauden 
kuluessa edellisestä synnytyksestä.
Lisäloman on oltava kestoltaan 
oikeasuhteinen äidin ja lapsen/lasten 
erityistarpeiden ottamiseksi huomioon.

Or. pt

Perustelu

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.
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Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Tarkistus 91
Lissy Gröner

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
työstä poissaolot raskaudesta johtuvan 
sairauden tai komplikaation vuoksi eivät
vaikuta äitiysloman kestoon.

Or. de

Tarkistus 92
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on taattava äidin ja 
isän oikeudet varmistamalla 
erityistyöehdot, jotka mahdollistavat 
vammaisten lasten auttamisen. 
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Or. pt

Tarkistus 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
"8 a artikla
Adoptioloma
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että äitiys- ja isyyslomaa
myönnetään yhtäläisesti myös 
adoptioihin."

Or. it

Tarkistus 94
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

1-A. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Isyysloma
1. 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta työntekijät, 
joilla on vastasyntynyt lapsi, ovat 
oikeutettuja kokonaan palkalliseen 
isyyslomaan, jota ei voida siirtää ja jonka 
yhtäjaksoinen kesto on vähintään neljä 
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viikkoa, joista kaksi viikkoa ovat 
pakollisia, sen jälkeen, kun heidän 
aviopuolisonsa tai kumppaninsa on 
synnyttänyt.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että isälle myönnetään neljän viikon 
erityisloma, johon sisältyy käyttämätön 
osuus äitiyslomasta, jos äiti kuolee tai ei 
fyysisesti kykene huolehtimaan lapsesta.

Or. pt

Tarkistus 95
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Isyysloma
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että työntekijät, joilla on vastasyntynyt 
lapsi, ovat oikeutettuja kokonaan 
palkalliseen isyyslomaan, jota ei voi 
siirtää ja jonka yhtäjaksoinen kesto on 
vähintään neljä viikkoa, jotka kaikki ovat 
pakollisia ja jotka on pidettävä ennen tai 
sen jälkeen kun heidän aviopuolisonsa tai 
kumppaninsa on synnyttänyt. 

Or. en
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Tarkistus 96
Emine Bozkurt

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artikla seuraavasti:
”8 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että työntekijä, jolla on vastasyntynyt 
lapsi, on oikeutettu kokonaan palkalliseen 
isyyslomaan tai jaettuun äitiyslomaan, 
jota ei voi siirtää ja jonka yhtäjaksoinen 
kesto on vähintään neljä viikkoa, joista 
kaksi viikkoa ovat pakollisia ennen tai sen 
jälkeen kun heidän aviopuolisonsa tai 
kumppaninsa on synnyttänyt.

Or. en

Perustelu

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it.

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning.

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
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to a period of leave.

Tarkistus 97
Anne Van Lancker

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Isyysloma
Jäsenvaltioiden ja/tai 
työmarkkinaosapuolten on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
työntekijöille oikeuden vähintään 2 viikon 
pituiseen yhtämittaiseen isyyslomaan, 
joka myönnetään kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
asianomaisten käytäntöjen mukaisesti sen 
jälkeen kun heidän 
aviopuolisonsa/kumppaninsa on 
synnyttänyt.

Or. en

Perustelu

Esittelijän aikomusta ottaa mukaan oikeudet isyyslomaan olisi tuettava. Hänen muotoilunsa 
on kuitenkin liian rajoittava eikä mahdollisesti kata kaikentyyppisiä perheitä, kuten samaa 
sukupuolta olevia pareja tai uudisperheitä.

Tarkistus 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 1 kohta
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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 varmistaakseen,
että 2 artiklassa tarkoitetuilla 
työntekijöillä on oikeus valita vapaasti, 
pitävätkö he äitiysloman ei-pakollisen 
osuuden ennen synnytystä vai sen jälkeen. 
Irtisanomista kyseisenä ajanjaksona 
pidetään syrjintänä lukuun ottamatta 
erityisiä tapauksia, jotka eivät liity 
työntekijän tilaan ja ovat asiamukaisesti 
kirjallisesti perusteltuja ja joissa 
irtisanominen on kansallisen lainsäädännön 
ja/tai käytännön mukaan sallittua 
edellyttäen tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut suostumuksensa

Or. it

Tarkistus 99
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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 varmistaakseen, 
että työnantajat eivät voi 
henkilökohtaisista syistä keskeyttää äitiys-
tai isyyslomaa taikka lastenhoitovapaata, 
ja 2 artiklassa tarkoitettujen työntekijöiden 
irtisanomisen ja sen valmistelun 
kieltämiseksi aikana, joka käynnistyy 
raskauden alkamisesta ja päättyy yhden 
vuoden kuluttua synnytyksestä.
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Or. pt

Tarkistus 100
Doris Pack

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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.

Or. de

Tarkistus 101
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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 

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 
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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.

tapauksia, jotka eivät liity työntekijän 
tilaan ja ovat kirjallisesti asianmukaisesti 
perusteltuja ja joissa irtisanominen on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaan sallittua edellyttäen tarvittaessa, 
että toimivaltainen viranomainen on 
antanut suostumuksensa.

Or. en

Perustelu

Näin naisilla on parempi oikeudellinen suoja irtisanomiselta ja parempi työaikajärjestelyihin 
liittyvä suoja palatessaan työhönsä äitiysloman jälkeen. Irtisanomiselle on esitettävä 
kirjallisesti perustellut syyt, pyysipä asianomainen työntekijä sitä tai ei; irtisanomisen syynä 
ei voi olla raskaus tai äitiys. 

Tarkistus 102
Gabriela Creţu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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 raskauden 
alkamisen ja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun äitiysloman päättymistä 
seuraavien 12 kuukauden välisenä aikana, 
lukuun ottamatta erityisiä tapauksia, jotka 
eivät liity työntekijän tilaan ja ovat 
kirjallisesti asianmukaisesti perusteltuja 
ja joissa irtisanominen on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
sallittua edellyttäen tarvittaessa, että 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

Or. en
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Perustelu

Irtisanomiskielto, joka ulottuu raskauden alkamisesta aina äitiysloman päättymistä 
seuraavaan 12 kuukauden päättymiseen asti, mahdollistaisi äitiyslomalle jääneen naisen 
paremman suojan ja helpottaisi hänen paluutaan työmarkkinoille. Irtisanomisen syiden 
kirjalliset perustelut ovat välttämättömät naisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi.

Tarkistus 103
Christa Prets

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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
yhden vuoden kuluessa 8 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
päättymisestä, on työnantajan 
asianomaisen työntekijän pyynnöstä 
esitettävä kirjallisesti asianmukaisesti 
perustellut syyt irtisanomiselle.

Or. de

Tarkistus 104
Maria Petre

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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 

2) Jos 2 artiklassa tarkoitettu työntekijä 
irtisanotaan 1 kohdassa mainittuna aikana, 
on työnantajan esitettävä kirjallisesti 
asianmukaisesti perustellut syyt 
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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.

irtisanomiselle. Jos irtisanominen tehdään 
yhdeksän kuukauden kuluessa 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
päättymisestä, on työnantajan esitettävä 
kirjallisesti asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle.

Or. fr

Perustelu

Yhdeksän kuukauden ajanjakso vaikuttaa kohtuullisemmalta, jotta synnyttäneellä työntekijällä 
on aikaa sopeutua uuteen elämänrytmiin, työhönpaluuseen ja työpaikalla hänen poissaolonsa 
aikana tapahtuneisiin muutoksiin. 

Tarkistus 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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
kahdentoista kuukauden kuluessa 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
äitiysloman päättymisestä, sitä on
pidettävä syrjintänä paitsi jos kyse on 
erityistapauksesta, joka ei liity työntekijän
tilaan ja on kirjallisesti asiamukaisesti 
perusteltu ja jossa irtisanominen on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaan sallittu edellyttäen 
tarvittaessa, että toimivaltainen 
viranomainen on antanut 
suostumuksensa.

Or. it
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Tarkistus 106
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
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 
kuuden kuukauden kuluessa 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun äitiysloman 
päättymisestä, on työnantajan esitettävä 
kirjallisesti asianmukaisesti perustellut syyt 
irtisanomiselle.

Or. fr

Tarkistus 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet raskaana olevien 
naisten syrjinnän kieltämiseksi 
työmarkkinoilla luomalla heille yhtäläiset 
työnsaantimahdollisuudet, jos he täyttävät 
kaikki haettavan tehtävän edellyttämät 
vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi taattava raskaana oleville naisille yhtäläiset mahdollisuudet päästä 
työmarkkinoille, jottei raskaus vaaranna naisten uraa ja mahdollisuuksia ammatilliseen 
kehittymiseen vain siksi, että raskaana olevan naisen palkkaaminen merkitsee lisätaakkaa 
työnantajalle. 

Tarkistus 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 92/85/ETY
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että isyyslomalla olevat työntekijät 
nauttivat isyysloman aikana ja sen 
päättymisestä kolmen kuukauden ajan 
samasta irtisanomissuojasta, jota 
sovelletaan tämän artiklan mukaisesti 
2 artiklassa tarkoitettuihin työntekijöihin.

Or. it

Tarkistus 109
Emine Bozkurt

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että isyyslomalla tai jaetulla äitiyslomalla 
olevat työntekijät nauttivat samasta 
irtisanomissuojasta, jota sovelletaan 
1 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
tarkoitettuihin työntekijöihin.
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Or. en

Perustelu

Työntekijällä on oltava isyyslomalla tai jaetulla äitiyslomalla ollessaan oikeus samaan 
irtisanomissuojaan, jota sovelletaan raskaana oleviin ja äskettäin synnyttäneisiin ja 
imettäviin työntekijöihin.

Tarkistus 110
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioita on rohkaistava 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että työntekijällä on 
mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä 
enintään yhden vuoden ajan siten, että 
hänellä on kyseisenä ajanjaksona 
täydellinen irtisanomissuoja ja kyseisen 
ajanjakson päätyttyä täysi oikeus palata 
kokoaikatyöhönsä ja saada edelleen sen 
mukaista palkkaa.

Or. en

Perustelu

Tämä toimenpide voi myötävaikuttaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
onnistumiseen, koska työntekijän on näin mahdollista sopeutua paremmin ja joustavammin 
uuteen tilanteeseensa.
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Tarkistus 111
Anne Van Lancker

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 10 a  artikla seuraavasti:
”10 a artikla 
Imetys
1. Naiselle on annettava oikeus yhteen tai 
useampaan päivittäiseen taukoon tai 
päivittäisen työajan lyhennykseen, jotta 
hän voi imettää lastaan.
2. Aika, jona imetystauot tai päivittäisen 
työajan lyhennys ovat sallittuja, 
imetystaukojen määrä ja kesto sekä tapa, 
jolla päivittäistä työaikaa lyhennetään, 
määräytyvät kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaan. Imetystauot tai 
päivittäisen työajan lyhennys on 
laskettava työajaksi ja korvattava sen 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen äitiyden suojelua koskevan ILOn yleissopimuksen Nro 183 
kanssa.

Tarkistus 112
Astrid Lulling

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

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1) edellä 5, 6 ja 7 artikloissa 
tarkoitetuissa tapauksissa 
työsopimukseen liittyvät oikeudet, 
mukaan lukien palkan maksun 
jatkuminen tai oikeus riittävään 
korvaukseen, on turvattava kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti 2 artiklassa mainituille 
työntekijöille;

Or. fr

Tarkistus 113
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
"(b) palkan maksun jatkuminen tai 
oikeus riittävään korvaukseen 2 artiklassa 
tarkoitetuille työntekijöille;"

Or. fr

Tarkistus 114
Edite Estrela

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

c) ”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) ”c) edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
työntekijöiden oikeus palata tehtäväänsä tai 
vastaavanlaiseen tehtävään työehdoilla, 
jotka eivät ole heille aikaisempia 
epäedullisemmat, siten, että heillä on 
sama palkka, sama ammatillinen asema ja
samat velvollisuudet kuin aikaisemmin, ja
saada edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus 
poissaolonsa aikana;

Or. pt

Perustelu

"Vastaavanlaisessa" tehtävässä on oltava sama palkka sama ammatillinen asema ja samat 
velvollisuudet kuin aikaisemmin.

Tarkistus 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Komission teksti Tarkistus

(-b) Lisätään 2 kohtaan b kohdan jälkeen 
alakohta seuraavasti:
"ba) äitiyslomalla olevien työntekijöiden 
oikeus saada automaattisesti kaikki heille 
kuuluvat palkankorotukset ilman, että 
heidän on väliaikaisesti keskeytettävä 
äitiyslomansa kyseisen palkankorotuksen 
saamiseksi;"

Or. en

Perustelu

Jos äitiyslomalla olevien työntekijöiden työssä palkka nousee, palkankorotuksia olisi 
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sovellettava automaattisesti heihin, ettei heidän tarvitsisi keskeyttää äitiyslomaansa 
ainoastaan korkeamman palkan saamiseksi ja jatkaa sen jälkeen taas äitiyslomaansa. Täten 
myös asiaa koskeva työnantajan hallinnollinen työ vähenisi ja yksinkertaistuisi.

Tarkistus 116
Maria Petre

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

Komission teksti Tarkistus

3. ”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. ”3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan
vastaavanlaiseksi korvaukseksi, mikäli se 
takaa viimeisintä kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon, 
kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä 
mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa; enimmäismäärä ei saa olla 
pienempi kuin 85 prosenttia kyseessä 
olevan työntekijän viimeisimmästä 
kuukausipalkasta tai hänen 
keskikuukausipalkastaan; jäsenvaltiot
voivat säätää ajanjaksosta, jonka 
perusteella keskipalkka lasketaan.”

Or. fr

Perustelu

Kansainvälinen työjärjestö ILO suosittelee äitiysvapaan vähimmäiskestoksi 18 viikkoa ja 
maksettavaksi korvaukseksi määrää, joka vastaa täysin naisen aiempia tuloja. 85 prosenttia 
vaikuttaa riittävältä osuudelta, jottei perheitä rankaista lasten saamisesta.

Tarkistus 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

3. ”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. ”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; korvaus 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.”

Or. en

Perustelu

Raskaus, synnyttäminen ja imetys eivät saa olla syynä syrjivään kohteluun miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetun direktiivin 2006/54/EY (uudelleen laadittu) 
mukaisesti. Enimmäismäärän asettamista äitiysloman aikaisille korvauksille viittaamalla 
vastaavaan palkkaan voitaisiin pitää eräänlaisena syrjintänä, ja siksi se on ristiriidassa 
naisten ja miesten yhtäläistä kohtelua työssä sekä työhön liittyvissä 
sosiaalisturvajärjestelmissä koskevan nykyisen EU-lainsäädännön kanssa

Tarkistus 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komission teksti Tarkistus

“3. "3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan riittäväksi, 
mikäli se takaa viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 

“3. "3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan
vastaavanlaiseksi korvaukseksi, mikäli se 
takaa vähintään viimeisintä 
kuukausipalkkaa tai keskikuukausipalkkaa 
vastaavan tulon, kuitenkin kansallisessa 
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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.”

lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
enimmäismäärän puitteissa; korvausta 
laskettaessa on otettava huomioon kaikki 
lainsäädännöstä tai työehtosopimuksista 
johtuvat palkankorotukset; 
enimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin
80 prosenttia kyseessä olevan työntekijän 
viimeisimmästä kuukausipalkasta tai 
keskikuukausipalkasta; jäsenvaltiot voivat 
säätää ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskipalkka lasketaan.”

Or. it

Tarkistus 119
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

3. ”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. ”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; jäsenvaltiot
voivat säätää ajanjaksosta, jonka 
perusteella keskipalkka lasketaan.”

Or. fr
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Tarkistus 120
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

3. ”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. ”3. edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu korvaus katsotaan 
vastaavanlaiseksi korvaukseksi, mikäli se 
takaa viimeisintä kuukausipalkkaa tai 
keskikuukausipalkkaa vastaavan tulon, 
kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä 
mahdollisesti määrätyn enimmäismäärän 
puitteissa; enimmäismäärä ei saa olla 
pienempi kuin 100 prosenttia kyseessä 
olevan työntekijän viimeisimmästä 
kuukausipalkasta tai keskimääräisestä 
kuukausipalkasta; jäsenvaltiot voivat 
säätää ajanjaksosta, jonka perusteella 
keskipalkka lasketaan.”

Or. pt

Tarkistus 121
Gabriela Creţu

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. korvaus ei saa missään tapauksessa 
olla pienempi kuin se korvaus, johon 
2 artiklassa tarkoitettu työntekijä olisi 
oikeutettu, mikäli hänen työskentelynsä 
keskeytyisi terveydellisistä syistä.

Or. en
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Perustelu

Toteamalla, että korvaus ei saa olla pienempi kuin terveydellisistä syistä saatu korvaus, 
varmistetaan, että direktiivissä otetaan huomioon hyvin pienipalkkaiset äidit, mikä koskee 
erityisesti uusia jäsenvaltioita.

Tarkistus 122
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c a kohta (uusi)
Direktiivi 92/85/ETY
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kumotaan 11 artiklan 4 kohta.

Or. pt

Perustelu

On olennaista poistaa direktiivin 92/85/ETY 11 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytykset, jos 
kaikilla naisilla on oltava sama oikeus palkalliseen äitiyslomaan, jotta tämä on 
yhteensovitettavissa työntekijöiden liikkumisvapauteen ja EU:n yhteisiin "joustoturvaa" 
koskeviin periaatteisiin. 

Ei ole loogista, että komission ehdotuksessa tunnustetaan oikeus äitiyslomaan, mutta sallitaan 
naisten jättävän työnsä ja ansiotulonsa, jos he eivät täytä kansallisen lainsäädännön mukaisia 
palkallisen äitiysloman edellytyksiä. 

Tarkistus 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
2 artiklassa tarkoitetut työntekijät voivat

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
2 artiklassa tarkoitetut työntekijät voivat 
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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.” 

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 työ-, yksityis- ja 
perhe-elämän yhteensovitettavuuden 
parantamiseksi. Työnantaja voi kieltäytyä 
tällaisesta pyynnöstä vain, jos 
työnantajalle järjestelyistä aiheutuvat 
haitat ovat suhteettomasti suuremmat 
kuin työntekijälle koituva hyöty.

Or. en

Perustelu

Artikla ei ole tällaisenaan työaikadirektiiviä koskevan Euroopan parlamentin kannan 
(hyväksytty 17. joulukuuta 2008) mukainen. Parlamentin tarkistuksessa 11 neuvoston 
kantaan todetaan, että työnantaja voi kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä ainoastaan, jos 
työtaakka on suhteeton.

Ehdotetussa artiklassa tällaisenaan ei viitata lainkaan yleisiin eurooppalaisiin työjoustoa 
koskeviin periaatteisiin. Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella äitiysdirektiiviksi olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvoa ja tarjottava toimenpiteitä työ-, perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi.

Tarkistus 124
Edite Estrela

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

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 

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 
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tarpeet.” tarpeet työn ja yksityis- ja perhe-elämän 
välisen tasapainon parantamiseksi.
Työnantaja voi kieltäytyä tällaisista 
pyynnöistä vain, jos työnantajalle 
järjestelyistä aiheutuvat haitat ovat 
suhteettomasti suuremmat kuin 
työntekijälle koituva hyöty."

Or. pt

Perustelu

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Tarkistus 125
Anne Van Lancker

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

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 

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 vakavasti
ottaen huomioon työnantajan ja 
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tarpeet.” työntekijöiden tarpeet sekä perusteltava 
objektiivisesti kyseisten pyyntöjen 
mahdollinen torjuminen.”

Or. en

Tarkistus 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Komission teksti Tarkistus

(d a). Lisätään 5 kohdan jälkeen 5 a kohta 
seuraavasti:
"5a. Työnantajan on huolehdittava siitä, 
että raskaana olevan työntekijän työajassa 
otetaan huomioon tarve säännöllisiin ja 
erityisiin lääkärintarkastuksiin."

Or. en

Perustelu

Lääkärintarkastukset ovat pakollisia raskaana oleville naisille ja erittäin tärkeitä sikiön 
normaalille kehitykselle; työnantajan on siksi otettava tämä huomioon ja varmistettava 
työaikojen joustavuus raskaana oleville työntekijöille.

Tarkistus 127
Gabriela Creţu

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
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"5a. Jäsenvaltioiden on rohkaistava 
työnantajia järjestämään 
lastenhoitomahdollisuuksia työntekijöiden 
alle kolmen vuoden ikäisille lapsille.

Or. en

Perustelu

Lastenhoitomahdollisuuksien riittämättömyys on kiistämätön tosiasia EU:ssa. Tämä säännös 
on olennainen sen estämiseksi, että naiset luopuvat työstään pienten lasten hoitamisen vuoksi.

Tarkistus 128
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään seuraava kohta:
"Jäsenvaltioiden on rohkaistava 
työnantajia tarjoamaan tarvittaessa ja 
työntekijän pyynnöstä tukea äitiyslomalta 
työhön palaavien työntekijöiden työhön 
paluuseen ja kouluttamiseen."

Or. pt

Tarkistus 129
Anne Van Lancker

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
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"5a. Jäsenvaltioiden on kansallisten 
perinteidensä ja käytäntöjensä mukaisesti 
toteutettava asianmukaisia toimia 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun edistämiseksi 
asianomaisilla tasoilla äitiyslomalta 
palaavien työhönpaluun ja kouluttamisen 
tukemiseksi".

Or. en

Tarkistus 130
Ilda Figueiredo

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään seuraava artikla:
"11 a artikla
Poissaolo työstä imetyksen tai syöttämisen 
vuoksi
1. Lastaan imettävällä äidillä on oikeus 
olla kyseistä tarkoitusta varten poissa 
työstään imetyksen keston ajan.
2. Jos lasta ei imetetä ja molemmat 
vanhemmat harjoittavat ammatillista 
toimintaa, jommallakummalla heistä tai 
molemmilla on oikeus poissaoloon työstä 
lapsen syöttämistä varten siihen saakka, 
kunnes lapsi on yhden vuoden ikäinen.
3. Päivittäinen imettämis- tai 
syöttämisvapaa on otettava kahteen eri 
otteeseen ja kumpikin jakso saa kestää 
enintään tunnin.
4. Silloin kun lapsia on syntynyt 
useampia, edellisessä kohdassa 
tarkoitettua poissaoloaikaa työstä 
pidennetään 30 minuutilla kutakin 
ensimmäisen lapsen jälkeen syntynyttä 
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lasta kohti.
5. Jos jompikumpi vanhemmista tekee 
osa-aikatyötä, päivittäistä imetys- tai 
syöttämisvapaata lyhennetään suhteessa 
työaikaan ilman, että se on kuitenkaan 
lyhyempi kuin 30 minuuttia.
6. Edellisessä kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa päivittäinen poissaolo työstä 
myönnetään korkeintaan yhden tunnin 
ajaksi ja tarvittaessa toiseksi ajanjaksoksi 
jäljelle jäävää aikaa varten paitsi, jos 
työnantajan kanssa on sovittu muusta 
järjestelystä." 

Or. pt

Tarkistus 131
Maria Petre

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”11 a artikla
Poissaolo työstä imetyksen tai syöttämisen 
vuoksi
1. Lastaan imettävällä äidillä on oikeus 
olla kyseistä tarkoitusta varten poissa 
työstään imetyksen keston ajan.
2. Päivittäinen poissaolo työstä imetystä 
tai syöttämistä varten jaetaan kahteen 
erilliseen ajanjaksoon, jotka kestävät 
kumpikin korkeintaan yhden tunnin tai 
vähintään 30 minuuttia paitsi, jos 
työnantajan kanssa on sovittu muusta 
järjestelystä.
3. Silloin kun lapsia on syntynyt 
useampia, edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
päivittäistä poissaoloaikaa työstä 
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pidennetään 30 minuutilla kutakin 
ensimmäisen lapsen jälkeen syntynyttä 
lasta kohti.
4. Jos äiti tekee osa-aikatyötä, edellä 2 
kohdassa tarkoitettua päivittäistä 
poissaoloaikaa työstä imetystä tai 
syöttämistä varten lyhennetään suhteessa 
työaikaan ilman, että se on kuitenkaan 
lyhyempi kuin 30 minuuttia.

Tässä tapauksessa päivittäinen poissaolo 
työstä myönnetään korkeintaan yhden 
tunnin yhden ajaksi ja tarvittaessa toiseksi 
ajanjaksoksi jäljelle jäävää aikaa varten 
paitsi, jos työnantajan kanssa on sovittu 
muusta järjestelystä."

Or. fr

Perustelu

Vaikka äiti ei imetä, jommankumman vanhemman olisi sallittava tehdä lyhyempää työaikaa 
ilman etujen menettämistä.

Tarkistus 132
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 11 a artikla seuraavasti:
"11 a artikla
Poissaolo työstä imetyksen tai syöttämisen 
vuoksi
1. Lastaan imettävällä äidillä on oikeus 
olla kyseistä tarkoitusta varten poissa 
työstään imetyksen keston ajan.
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2. Jos lasta ei imetetä ja molemmat 
vanhemmat harjoittavat ammatillista 
toimintaa, jommallakummalla heistä tai 
molemmilla on oikeus poissaoloon työstä 
lapsen syöttämistä varten siihen saakka, 
kunnes lapsi on yhden vuoden ikäinen.
3. Päivittäinen poissaolo työstä imetystä 
tai syöttämistä varten jaetaan kahteen 
erilliseen ajanjaksoon, jotka kestävät 
kumpikin korkeintaan yhden tunnin tai 
vähintään 30 minuuttia paitsi, jos 
työnantajan kanssa on yhteisesti sovittu 
muusta työntekijälle edullisemmasta 
järjestelystä. Kyseistä ajanjaksoa voidaan 
pidentää, jos aika- ja matkustusolosuhteet 
tekevät mahdottomaksi tämän oikeuden 
noudattamisen alkuperäisen ajanjakson 
puitteissa.
4. Silloin kun lapsia on syntynyt 
useampia, edellä 3 kohdassa tarkoitettua 
poissaoloaikaa työstä pidennetään 30 
minuutilla kutakin ensimmäisen lapsen 
jälkeen syntynyttä lasta kohti. 
5. Jos jompikumpi vanhemmista tekee 
osa-aikatyötä, päivittäistä imetys- tai 
syöttämisvapaata lyhennetään suhteessa 
työaikaan ilman, että se on kuitenkaan 
lyhyempi kuin 30 minuuttia. Kyseistä 
ajanjaksoa voidaan pidentää, jos aika- ja 
matkustusolosuhteet tekevät 
mahdottomaksi tämän oikeuden 
noudattamisen alkuperäisen ajanjakson 
puitteissa.
6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa päivittäinen poissaolo työstä 
myönnetään korkeintaan yhden tunnin 
ajaksi ja tarvittaessa toiseksi ajanjaksoksi 
jäljelle jäävää aikaa varten paitsi, jos 
työnantajan kanssa on yhteisesti sovittu 
muusta työntekijälle edullisemmasta 
järjestelystä."

Or. en
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Perustelu

Työntekijöiden on usein matkustettava huomattavia matkoja työhön ja työstä kotiin ja 
käytettävä paljon aikaa matkoihin asuinkaupunkinsa koosta riippuen. Tämä seikka olisi 
otettava huomioon edellä mainittuja aikarajoituksia laskettaessa, sillä joustamattomat 
säännökset voivat tehdä asianomaisesta oikeudesta täysin hyödyttömän.

Tarkistus 133
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

(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.”

Poistetaan.
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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.

Tarkistus 134
Anne Van Lancker

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 12 a a artikla seuraavasti:
”12 a a artikla
Syrjinnän ehkäiseminen
Jäsenvaltioiden on kansallisten 
perinteidensä ja käytäntöjensä mukaisesti 
toteutettava asianmukaisia toimia 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun edistämiseksi 
asianomaisille tasoilla sellaisten 
tehokkaiden toimien käyttöön ottamiseksi, 
joilla estetään naisiin kohdistuva syrjintä 
raskauden, äitiys- tai adoptioloman 
perusteella."

Or. en

Tarkistus 135
Christa Klaß

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

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten määräysten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että näitä seuraamuksia 
sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 136
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... [viisi vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen] ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, 
jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin 92/85/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-
arvoelinten on ilmoitettava komissiolle 
viimeistään ... [kolme vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen] ja sen jälkeen kolmen
vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, 
jotta komissio voi laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin 92/85/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
soveltamisesta.

Or. fr
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