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1. Sissejuhatus

Direktiivi 92/85/EMÜ muutmist käsitleva Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on 
parandada rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate kaitset ja tervishoidu. See 
seadusandlik algatus, mis sisaldab Euroopa Komisjoni paketti töö-, era- ja pereelu ühitamise 
kohta, on üks algatustest soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tööturul.

Toetatakse direktiivi 92/85/EMÜ läbivaatamist, arvestades siiski, et komisjoni pakutud 
ümbersõnastamine ei vasta veel soovitule, seda nii meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse 
vähendamise osas tööturul kui ka tööelu pere- ja eraeluga aktiivselt ja tasakaalustatult 
ühitamise edendamise osas, eelkõige sellepärast, et see ei soodusta jagatud vastutusega 
lapsehooldust.

EÜ asutamislepingu artikli 141 lisamine käesoleva ettepaneku õiguslikule alusele, millega 
ettepanek sai ühendatud õigusliku aluse – artikli 137 lõige 2 töötajate tervise ja turvalisuse
kaitse kohta ja EÜ asutamislepingu artikli 141 lõige 3 meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
tagamise kohta –, muudab direktiivi kontseptuaalselt ühtsemaks. Teiselt poolt võimaldab 
õigusliku aluse laiendamine lisada sätteid emaduse ja isaduse kui märkimisväärsete 
ühiskondlike väärtuste kaitse kohta.

Käesoleva ettepanekuga tehtud muudatused puudutavad eelkõige rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuse pikendamist 14 nädalalt 18 nädalani; täistöötasuga võrdse hüvitise 
maksmise põhimõtet; töökohas ohutus- ja tervishoiunõuete kehtestamist ja vallandamise 
keelamist.

2. Jagatud vastutusega lapsehooldus.

ELi sotsiaalmeetmete kavas on prioriteetide hulgas kehtestatud vajadus edendada nii naistele 
kui ka meestele suunatud töö-, pere- ja eraelu ühitamist lihtsustavat poliitikat. Töö pere- ja 
eraeluga ühitamise tugevdamine on ka üks kuuest naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 
2006–2010 kindlaks määratud esmatähtsast tegevusvaldkonnast.

Euroopa Liidu ees seisab praegu demograafiline väljakutse, mida iseloomustab väike 
sündimus ja kasvav eakate osakaal. Töö- ja pereelu tasakaalu soodustavate sätete täiendamine 
on ka osa vastusest sellele demograafilisele langusele.

Täheldatakse siiski, et ühiskonnas püsivad soostereotüübid, mis takistavad naiste pääsu tööle 
ja eriti kvaliteetsetele töökohtadele. Naisi nähakse, vastupidiselt meestele, endiselt 
põhivastutajatena laste ja teiste ülalpeetavate hooldamise eest, kusjuures ei ole harvad juhud, 
kus naised peavad tegema valiku emaduse ja erialase eneseteostuse vahel. Naisi peetakse 
sageli „suure riskiga”, „teise valiku” või „sobimatuteks” töötajateks seetõttu, et nad võivad 
väga tõenäoliselt rasestuda ja kasutada õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele. Seetõttu on väga 
oluline, et need uued puhkuseliigid ei kajasta või rõhuta ühiskonnas levinud stereotüüpe.

Emadus ja isadus on põhiõigused, väga tähtsad ühiskonna tasakaalu jaoks. Seetõttu on 
soovitav, et direktiivi 92/85/EMÜ läbivaatamine tuleks kasuks töötavatele naistele, kaitstes 
emadust ja isadust, eelkõige meetmete kaudu, mis julgustavad mehi võtma perekohustusi.

Vanemate osalemine lapse elus alates esimestest elukuudest on väga oluline, et tagada lapse 
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terve areng füüsilises, emotsionaalses ja psühholoogilises mõttes. Seetõttu on vaja, et 
ühenduse õigusaktid näeksid ette ka individuaalse ülekandmatu ja palgalise isapuhkuse, mida 
naise abikaasa saab kasutada rasedus- ja sünnituspuhkusega samal ajal. Adopteerimisel tuleks 
samuti anda õigus paari mõlema poole vahel jagatud puhkuseperioodile.

3. Rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus

Ettepanek pikendada rasedus- ja sünnituspuhkust 18 nädalani, millest kuus nädalat on 
kohustuslikult pärast sünnitust, vastab 2000. aastal vastu võetud ILO soovituses nr 191 
emaduse kaitsmise parandamise kohta nimetatud perioodile.

Kuna 18nädalane rasedus- ja sünnituspuhkus on juba tegelikult olemas paljudes 
liikmesriikides, tähendab 4 nädala võrra pikendamine (praeguselt 14 nädalalt ettepaneku 18 
nädalani) väikest muudatust, millel on tõenäoliselt vähetähtis mõju paljude liikmesriikide 
praegusele õiguslikule raamistikule. Lisatakse, et meeste ja naiste võrdseid võimalusi käsitlev 
nõuandekomitee soovitab pikendamist 24 nädalani.

Euroopa Komisjoni ettepanekuga ei lisata sätteid rinnaga toitmise kohta. Võttes arvesse 
Maailma Terviseorganisatsiooni soovitust A55/15 rinnaga toitmise tähtsuse kohta esimestel 
elukuudel ja võttes arvesse ka ILO 2000. aasta konventsiooni nr 183 artiklit 10, milles 
soovitatakse, et naisel peab olema õigus ühele või enamale pausile päevas või igapäevase 
tööaja lühendamisele rinnaga toitmiseks, pooldab raportöör, et rinnaga toitmiseks peab olema 
ette nähtud õigus tööaja lühendamisele, ilma igasuguste soodustuste kaotamiseta.

4. Hüvitis

Euroopa Komisjoni ettepanek näeb ette rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal sajaprotsendilise 
kuupalga, mis võrdub viimase kuupalgaga või keskmise kuupalgaga. Ometi ei ole sellises 
mahus hüvitise maksmine kohustuslik, sest liikmesriik võib kehtestada ülemmäära, tingimusel 
et see ei ole madalam kui haigushüvitise määr.

Raportöör nõustub Euroopa Komisjoni ettepanekuga, kuna täispalga maksmine puhkuse ajal 
on tagatis, et naised ei kannata rahalist kahju sellepärast, et nad otsustavad lapsi saada.

5. Vallandamise keelamine

Üldiselt on ettepanekus vallandamise keelamise ja naistöötajate õiguste kohta esitatud 
muudatused positiivsed. Tegemist on õigustega, mis peavad laienema isale isapuhkuse ajal.

Euroopa Komisjoni ettepanekus keelatakse vallandamine ajavahemikus raseduse algusest 
kuni kuue kuuni pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu; seda ajavahemikku tuleb 
pikendada aastaks, sest paljudes olukordades on naistöötaja kohustatud kohanema uute 
tööoludega, mis nõuab aega.

Raportöör peab selles valdkonnas tehtud muudatusi positiivseks, sealhulgas õigust naasta 
samale või sellega võrdväärsele töökohale, kasutades õigust töötaja äraoleku ajal tekkinud 
paranenud töötingimustele. Ta on siiski seisukohal, et tuleb tagada, et nn „võrdväärne” 
töökoht on tõepoolest sisuliselt samade ülesannetega nii palga kui ka tööülesannete osas.
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6. Paindlikkus töökorralduses

Raportöör tunnistab, et naistöötaja jaoks on tähtis võimalus rasedus- ja sünnituspuhkuselt 
naasmisel tööandjalt tööaja ja -korralduse muutmist taotleda. Tööandja peab selliseid taotlusi 
mitte üksnes arvestama, vaid ka rahuldama, kui need on põhjendatud.

Seda õigust tuleb laiendada ka isale, pidades silmas perekohustuste naiste ja meeste vahel 
jagamise edendamist. Asjaolu, et neid sätteid kasutavad rohkem naised kui mehed, tekitab 
nende vahel tasakaalutust, mis kajastub negatiivselt naiste olukorras töökohal ja nende 
majanduslikus sõltuvuses.

Raportöör avaldab kahetsust, et Euroopa Komisjon ei pakkunud välja muudatusi seoses 
öötööga. Pooldatakse uut sätet, mis näeks rasedatele ette vabastuse öötööst mõned nädalad 
enne ja pärast sünnitust ja kogu rinnaga toitmise ajal.

Samuti peetakse põhiliseks koostada uus säte, mis annab rasedale töötajale, hiljuti sünnitanud 
ja rinnaga toitvatele töötajatele, samuti isapuhkust võtnud isale võimaluse keelduda 
lisatööajast.

7. Tervis ja ohutus

Riski hindamisel on käesolevas ettepanekus keskne osa. Ometi ei ole konkreetselt nimetatud 
ühtegi ennetusmeedet laste saamisel igat liiki riskide kõrvaldamiseks. Sätted ei kohusta 
tööandjat võtma mingeid meetmeid töötaja rasedusest teada saamiseni, mis juhtub seitsmenda 
või kaheksanda nädala paiku. Aga põhilised loote väärarengu riskid esinevad esimestel 
rasedusnädalatel.

Viljatust, väärarenguid ja kromosoomaberratsioone põhjustavaid geneetilisi muudatusi ja 
anomaaliaid tekitavad ained võivad kahjustada enne viljastamist nii mehi kui ka naisi ja 
kahjustavad eelkõige loodet.

Raportöör väljendab muret seoses selle küsimusega ja on seisukohal, et rasedaid, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvaid töötajad ei tohiks vaadelda eraldi. Oluline on edendada 
ennetuslikku käsitlust, mis tagaks piisava riskide hindamise töökohas, kus töötavad viljakas 
eas naised ja mehed.


	762251et.doc

