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LÜHISELGITUS

Ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artikli 137 lõikel 2 ja artikli 141 lõikel 3. Kuigi 
direktiiv 92/85/EMÜ põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 118a (praegune artikkel 137) ja on 
üksikdirektiiv tervise ja ohutuse direktiivi (direktiiv 89/391/EMÜ) raamistikus, nimetatakse 
käesolevas ettepanekus õigusliku alusena ka EÜ asutamislepingu artiklit 141. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus on rasedate ja hiljuti sünnitanud töötajate tervise ja ohutuse kaitse seisukohalt
ülimalt oluline. Nii kaitse vallandamise ja diskrimineerimise eest raseduse või emaduse tõttu 
kui ka rasedus- ja sünnituspuhkuse tasustamine on oluline, et kaitsta naiste tervist ja ohutust. 
Eeskirjad, milles käsitletakse rasedus- ja sünnituspuhkust, selle kestust, tasustamist ning 
naiste õigust ja kohustust võtta nimetatud puhkust või naasta sellelt puhkuselt, on samuti 
lahutamatult seotud naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamisega, nagu see on sätestatud artikli 141 lõikes 3. Seega on käesoleva ettepaneku 
õiguslik alus kombineeritud.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon pööras oma pädevusvaldkonnas erilist tähelepanu järgmistele 
punktidele:

Vastutuse jagamine
On ülimalt oluline, et naine ja mees jagavad vastutust lapse eest sünnist alates, kusjuures on 
samuti tähtis, et mehele antakse võimalus seda vastutust võtta. Kuna praegune direktiiv ei 
luba isapuhkust siia sisse võtta, tahaks Euroopa Parlament rõhutada vajadust sellealase 
direktiivi järele, mis tagaks võrdsed võimalused ja vastutuse jagamise;
Peale selle tuleb vastutuse jagamise tagamiseks käesolevat direktiivi ettepanekut vaadelda 
tulevase arutelu osana lapsehoolduspuhkuse direktiivi ning füüsilisest isikust ettevõtjatest 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiivi teemal;

Rasedate tööhõivealased õigused
Tööhõivekomisjon on veendunud, et direktiivi 92/85/EMÜ muutmise ettepanek toetab 
rasedate tööhõivealaseid õigusi.
Oleme aga veendunud, et ilma praegu tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tehtud 
muudatusettepanekuteta ja sotsiaalpartnerite poolt Euroopa tasandil kokku lepitud täiendavate 
meetmeteta ei võimalda muudetud tekst otsustavalt parandada töö-, era- ja pereelu ühitamist 
ega aita naisel tööturule tagasi pöörduda.

Minimaalse rasedus- ja sünnituspuhkuse, sealhulgas kohustusliku puhkuseperioodi 
pikendamine
Komisjon teeb ettepaneku pikendada 14 nädala pikkust minimaalset rasedus- ja 
sünnituspuhkust 18 nädalani, mis hõlmab kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Eesmärk on võimaldada naistöötaja sünnitusjärgset taastumist.
Mõjuhinnang näitab, et rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine ja selles kohustusliku 
sünnitusjärgse puhkuse kehtestamine ei taga iseenesest ideaalset mõju rasedate positsiooni 
osas tööturul. Vajalik on kombineerimine teiste meetmetega, nagu tegelik 
lapsehoolduspuhkus või teised meetmed (näiteks lastehoiualased võimalused vastavalt 
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Barcelona tippkohtumise eesmärkide raames võetud kohustustele). Nii võib 
direktiivi 92/85/EMÜ ettepaneku muutmist näha üksnes esimese sammuna õiges suunas.

Karjääriväljavaadete kaitse
Direktiivi 92/85/EMÜ suhtes esitatud muudatustes nimetatakse, et naistöötajal on artikli 2 
alusel õigus naasta samale või sellega võrdväärsele töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma 
äraoleku ajal (artikli 2 lõike 3 punkt b).
Seda toetab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, aga tuleb ka tagada naistöötajate kaitse, 
kindlustades neile karjääriväljavaadete kaitsmiseks piisava väljaõppe ja koolituse.
Naistöötajad jäävad tööturult välja 18 nädalaks, mis võib tõsiselt kahjustada nende 
karjääriväljavaateid. Tuleb teha täiendavaid pingutusi koolituse ja hariduse alal, takistamaks 
naiste õigustatud karjääriväljavaadete kaotamist suurel määral.

Füüsilisest isikutest ettevõtjate õigused
Kuigi arutatav direktiivi ettepanek kaitseb ainult palgatöötajatest naiste õigusi, peavad 
liikmesriigid diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks 
kindlustama, et füüsilisest isikust ettevõtjatest naistel on samad selles direktiivis kehtestatud 
õigused;

Sotsiaalpartnerite roll
Sotsiaalpartnerid saavutasid 14. detsembril 1995 lapsehoolduspuhkuse osas Euroopa tasemel 
(BusinessEurope (UNICE – Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühendus), CEEP –
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus ja CES – Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsioon) kokkuleppe, mis rakendati nõukogu direktiiviga 96/34/EÜ (3. juuni 
1996. aasta direktiiv). See direktiiv käsitleb lapsehoolduspuhkuse kui töö- ja pereelu 
ühitamise ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise edendamiseks 
olulise keskkonna miinimumnõudeid.
Kuna direktiivi 92/85/EMÜ kohta tehtud muudatusettepanekutes nimetatakse naistöötajate 
tööle naasmist (artikli 2 lõiked 2, 3, 4 ja 5), on ühtlasi oluline tähelepanu pöörata asjaoludele, 
mis muudavad nende naistöötajate tööturule naasmise tegelikult võimalikuks. See küsimus 
seondub näiteks sellega, et on vaja tõhusalt tagada lapsehoid, nii et naistöötajad saaksid 
tegelikult tööle naasta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 a) Arvesse tuleks võtta nõukogu 
3. juuni 1996. aasta direktiivi 96/34/EÜ 
Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete 
Keskuse ja Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud 
raamkokkuleppe kohta1.
__________________________________

1 EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.

Or. pt

Selgitus

Nõukogu direktiiv 96/34/EÜ on BusinessEurope (UNICE), Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete 
Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni vahel lapsehoolduspuhkuse kohta 
sõlmitud raamkokkulepe ning on oluline lisa direktiivi 92/85/EMÜ muutmise ettepanekule, 
kuna see sätestab miinimumnõuded töötavate vanemate tööalase ja vanemliku vastutuse 
ühitamise võimaldamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 b) Arvesse tuleks võtta Barcelonas 15. 
ja 16. märtsil 2002 kogunenud Euroopa 
Ülemkogu järeldustes lapsehoiuteenuste 
korraldamise osas seatud eesmärke.

Or. pt

Selgitus

2002. aasta märtsi Barcelona Euroopa Ülemkogu järeldas, et liikmesriigid peaksid kaotama 
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takistused naiste tööturul osalemisele ja looma aastaks 2010 vastuvõtustruktuurid selleks, et 
võimaldada lastehoiuteenust vähemalt 90 %-le lastest vanuses kolmandast eluaastast kuni 
kohustusliku koolieani ning vähemalt 33 %-le alla kolmeaastastest lastest, võimaldades seda 
võrdselt nii linnades kui ka maakohtades.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 c) Arvesse tuleks võtta komisjoni 
4. juuli 2006. aasta teatist „Euroopa Liidu 
lapse õiguste strateegia väljatöötamine"1.
_________________________________
2 KOM(2006)0367.

Or. pt

Selgitus

Teatises käsitatakse lapse õigusi ELi prioriteedina ja osutatakse, et liikmesriigid peavad 
järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja selle lisaprotokolle, samuti aastatuhande
arengueesmärke. Käesolevat direktiivi arvesse võttes tähendab see vajadust tagada kõikidele 
lastele võimalus, et neid toidetakse emapiimaga ja neile on tagatud nõuetekohane hoolitsus 
vastavalt arenguvajadustele ning õige ja kvaliteetne hooldus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(6 d) Arvesse tuleks võtta Maailma 
Terviseorganisatsiooni 16. aprilli 
2002. aasta soovitust imiku ja lapse 
toitmise üldstrateegia kohta (A55/15).

Or. pt
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Selgitus

Maailma Terviseorganisatsioon on seisukohal, et lapse optimaalse kasvu ja arengu jaoks 
tuleb last kuuel esimesel elukuul toita üksnes emapiimaga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

(13 a) Tuleks tagada kõik tingimused 
emaduse tõhusaks kaitseks, arvestades 
rahvastiku vananemist ELis ja komisjoni 
teatist „Euroopa demograafiline tulevik –
kuidas teha väljakutsest võimalus"1.
1 KOM(2006)0571.

Or. pt

Selgitus

Arvestades demograafilisi muutusi ja seda, et on tähtis, et lapsi oleks rohkem, tuleb tagada 
tõhusad rasedus- ja sünnituspuhkuse tingimused.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

1 a. Kui naistöötaja toidab last 
rinnapiimaga, võib maksimaalset 18 
nädala pikkust rasedus- ja 
sünnituspuhkust pikendada täiendava 6 
nädala võrra.

Or. pt
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Selgitus

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele A55/15, tuleb last kuuel esimesel 
elukuul toita üksnes emapiimaga. Selleks, et see oleks võimalik, lisati käesolevas artiklis 
täiendavalt kuus nädalat.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

5 a. Käesolev direktiiv on kohaldatav ka 
füüsilisest isikust naisettevõtjatele ja 
liikmesriigid peavad tegema vastavatesse 
õigusaktidesse vajalikud kohandused, et 
tagada tööl rasedus- ja sünnituspuhkuse 
osas võrdsed õigused.

Or. pt

Selgitus

Füüsilisest isikust naisettevõtjaid ei tohi kohelda erinevalt ega neile anda vähem õigusi kui 
palgatöötajatest naistele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad võtma 
asjakohased meetmed, tagamaks rasedate 
ohutuse ja tervise kaitse, sealhulgas 
ergonoomilised ruumid, tööaeg 
(sealhulgas öötöö ja töövahetus) ja 
töökoormus, samuti suurem kaitse eriliste 
nakkuslike ainete ja ioonkiirguse vastu.
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Or. pt

Selgitus

Rasedate töötajate ohutuse ja tervise kaitse peab olema selle direktiivi üks põhimuresid.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Eesmärk on tagada, et naistöötajat ei vallandata sellepärast, et ta kasutas oma õigust 
rasedus- ja sünnituspuhkusele, 12 kuu jooksul ja mitte ainult 6 kuu jooksul pärast tööle 
naasmist. Arvestades asjaolu, et esimesed 6 kuud on aeg selleks, et naistöötaja ja tööandja 
kohandaksid tööaega ümber uuele olukorrale ja võimalik, et teevad muudatusi töös, tuleb 
vallandamise ennetamist pikendada 12 kuuni.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11  punkt 2  alapunkt c
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Komisjoni tekst Muudatusettepanek

„c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal;”

„c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal; 
ümberstruktureerimise või 
tootmisprotsessi põhjaliku 
ümberkorraldamisega seotud erandlikes 
olukordades tuleb naistöötajale alati 
tagada võimalus arutada tööandjaga 
nende muudatuste mõju tema tööalasele 
olukorrale;”

Or. pt

Selgitus

See punkt on oluline, sest võib esineda eriasjaolusid (nagu näiteks finantskriisi olukorrad), 
mis võivad kahjustada rasedus- ja sünnituspuhkusel viibiva naise olukorda ja mille tõttu ta 
võib oma õigused kaotada, kui ümberstruktureerimise tagajärgi ei arutata koos tööandjaga ja 
see võib seega kahjustada naise tööalast olukorda ettevõttes.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

b a) punkti 2 lisatakse järgmine alapunkt 
c a:
„c a) artiklis 2 osutatud naistöötajatel on 
õigus täiendharidusele ja -koolitusele oma 
karjääriväljavaadete kindlustamiseks;”

Or. pt
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Selgitus

Eesmärk on vältida, et emaks saanud naised peaksid sellepärast ohverdama oma 
karjääriväljavaated, mistõttu tööandja peab (dialoogis naistöötajaga) võtma vajalikud 
haridus- ja koolitusmeetmed, et kindlustada, et naistöötajal säilivad tema 
karjääriväljavaated.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

b b) punkti 2 lisatakse järgmine alapunkt 
c b):
„c b) liikmesriigid peavad tagama, et 
rasedus- ja sünnituspuhkuse kasutamine 
ei kahjusta naistöötajat seoses tema 
pensioniõigustega;”

Or. pt

Selgitus

On oluline, et naistöötajatele rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal makstavad toetused ei tule 
kahjuks nende pensioniõigustele. Liikmesriigid peavad sellist võimalust vältima ja võimaliku 
pensioniõiguste kaotuse kompenseerima.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11  punkt 5

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

„5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
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taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.”

taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi. Sellise 
taotluse võib teha ka lapse isa, rasedus- ja 
sünnituspuhkusel viibinud naistöötaja 
abikaasa või elukaaslane ja seda tuleb 
käsitleda samamoodi.”

Or. pt

Selgitus

Vastutuse jagamiseks on tähtis, et ka lapse isal, naistöötaja abikaasal või elukaaslasel oleks 
pärast naistöötaja rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist võimalus taotleda neid tööaja ja -
korralduse kohandamise meetmeid.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni tekst Muudatusettepanek

2 a. Euroopa tasandi sotsiaalpartnerid on 
kutsutud arutama lapsehoolduspuhkuse 
raamkokkulepet, et võimaldada mõlemal 
lapsevanemal lapse saamisel oma era- ja 
tööelu paremale tasakaalustamisele kaasa 
aidata.

Or. pt

Selgitus

Direktiivi 92/85/EÜE muutmise ettepanekus ei nimetata rasedus- ja sünnituspuhkuse tõhusaks 
tagamiseks ning rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemiselt tööturule naasmisele selge 
ülemineku jaoks vajalikke abinõusid, nagu lapsehoiuteenuseid, isapuhkust või 
lapsehoolduspuhkust.
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