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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas grindžiamas EB sutarties 137 straipsnio 2 dalimi ir 141 straipsnio 3 dalimi. Nors 
Direktyva 92/85/EEB pagrįsta EB sutarties 118a straipsniu (dabar 137 straipsnis) ir yra atskira 
direktyva pagal Sveikatos ir saugos direktyvos (Direktyvos 89/391/EEB) programą, EB 
sutarties 141 straipsnis įtraukiamas į šio pasiūlymo teisinį pagrindą. Motinystės atostogos 
ypač svarbios nėščių arba neseniai pagimdžiusių darbuotojų sveikatai ir saugai užtikrinti. 
Apsauga nuo atleidimo arba diskriminacijos dėl nėštumo arba motinystės būtina moters 
sveikatai ir saugai užtikrinti; taip pat svarbu užtikrinti motinystės pašalpą. Tačiau su 
motinystės atostogomis, jų trukme, pašalpa ir motinystės atostogų išėjusių arba po jų 
sugrįžtančių moterų teisėmis ir prievolėmis susijusios taisyklės neatsiejamos nuo moterų ir 
vyrų lygių galimybių principo taikymo pagal 141 straipsnio 3 dalį. Todėl šio pasiūlymo 
teisinis pagrindas yra sudėtinis.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ypatingą dėmesį skyrė šiems klausimams, 
priklausantiems jo kompetencijos sričiai.

Atsakomybės pasidalijimas
Nepaprastai svarbu, kad moterys ir vyrai dalytųsi vaikų auginimo atsakomybe nuo pat jų 
gimimo, taip pat svarbu suteikti vyrui galimybę šią atsakomybę prisiimti. Kadangi į dabartinę 
direktyvą negalima įtraukti tėvystės atostogų, Europos Parlamentas norėtų pabrėžti, kad šioje 
srityje būtina priimti direktyvą siekiant užtikrinti lygias galimybes ir pasidalijimą 
atsakomybe.
Be to, norint užtikrinti pasidalijimą atsakomybe, šis pasiūlymas dėl direktyvos turėtų būti 
laikomas būsimos diskusijos dėl direktyvos, susijusios su tėvystės atostogomis, ir direktyvos 
dėl vienodų sąlygų taikymo savarankiškai dirbantiems vyrams ir moterims, prielaida. 

Nėščių darbuotojų teisės užimtumo srityje
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra įsitikinęs, kad pasiūlymas dėl Direktyvos 
92/85/EEB pakeitimo padės ginti nėščiųjų teises užimtumo srityje. 
Vis dėlto esame įsitikinę, kad be šių Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pateikiamų 
pakeitimų ir papildomų priemonių, kurias Europos lygmeniu priėmė socialiniai partneriai, 
pakeistas tekstas negalės visapusiškai padėti suderinti profesinį, asmeninį ir šeiminį 
gyvenimą, nei padėti moterims vėl integruotis į darbo rinką.

Mažiausios motinystės atostogų trukmės, į kurią įeina privalomas laikotarpis, 
pailginimas
Komisija siūlo mažiausią motinystės atostogų trukmę, į kurią įeina privalomos šešių savaičių 
atostogos po gimdymo, pailginti nuo 14 iki 18 savaičių. Taip siekiama sudaryti geresnes 
sąlygas darbuotojoms atsigauti po gimdymo.
Poveikio tyrimas rodo, kad motinystės atostogų pailginimas ir šio privalomo laikotarpio po 
gimdymo įtraukimas nelemia idealių pokyčių, susijusių su nėščių darbuotojų padėtimi darbo 
rinkoje. Šias priemones reikia derinti su kitomis priemonėmis, kaip antai veiksmingomis 
tėvystės atostogomis ar kitais sprendimais (pvz., vaikų priežiūros paslaugos vadovaujantis 
įsipareigojimais, prisiimtais siekiant įgyvendinti Barselonos tikslus). Todėl pasiūlymas dėl 
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Direktyvos 92/85/EEB pakeitimo gali būti laikomas tik pirmuoju etapu žengiant reikiama 
kryptim.

Karjeros galimybių apsauga
Pateiktuose Direktyvos 92/85/EEB pakeitimuose numatyta, kad pagal 2 straipsnį darbuotojos 
turi teisę grįžti į savo darbą arba į lygiavertes pareigas ne mažiau palankiomis sąlygomis ir 
pasinaudoti visomis geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos būtų turėjusios teisę, kol nedirbo 
(2 straipsnio 3 dalies 2 punktas).
Šios pozicijos taip pat laikosi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, tačiau reikia taip pat 
užtikrinti darbuotojų apsaugą garantuojant, kad joms būtų suteiktas švietimas ir mokymas, 
būtinas norint išsaugoti karjeros galimybes. 
18 savaičių darbuotojos nedalyvauja darbo rinkoje, dėl to gali susidaryti rimtų pertrūkių, kurie 
pakenks karjerai. Reikia dėti papildomų pastangų mokymo ir švietimo srityje, kad 
darbuotojos neprarastų teisėtų profesinių perspektyvų.

Savarankiškai dirbančių moterų teisės 
Nors svarstomame pasiūlyme dėl direktyvos numatyta tik pagal darbo sutartį dirbančių 
moterų apsauga siekiant kovoti su diskriminacija ir užtikrinti lygias galimybes, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad savarankiškai dirbančios moterys turėtų galimybę naudotis 
tokiomis pačiomis teisėmis, kokios numatytos šioje direktyvoje.

Socialinių partnerių vaidmuo
1995 m. gruodžio 14 d. Europos lygmens socialiniai partneriai (Business Europe, UNICE, 
CEEP ir ETUC) sudarė susitarimą dėl tėvystės atostogų, kuris įgyvendintas 1996 m. birželio 3 
d. Tarybos direktyva 96/34/EB. Šioje direktyvoje numatyti minimalūs reikalavimai, susiję su 
tėvystės atostogomis, kurios yra svarbi priemonė derinant profesinį ir šeiminį gyvenimą bei 
skatinant lygias galimybes ir vienodų sąlygų taikymą vyrams ir moterims.
Kadangi Direktyvos 92/85/EEB pakeitimuose minimas darbuotojų grįžimas darbą (2 
straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys), ypatingą dėmesį reikia skirti aplinkybėms, kuriomis darbuotojos 
galėtų iš tikrųjų grįžti į darbo rinką. Šis klausimas susijęs su tuo, kad, pavyzdžiui. reikia 
veiksmingai užtikrinti vaikų priežiūrą, kad darbuotojos turėtų tikrą galimybę grįžti į darbą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a) Atsižvelgdami į 1996 m. birželio 3 d. 
Tarybos direktyvą 96/34/EB dėl Bendrojo 
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susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto 
UNICE, CEEP ir ETUC1. 
__________________________________
1 OL L Nr. 145, 1996 6 19, p. 4.

Or. pt

Pagrindimas

Tarybos direktyva 96/34/EB yra bendrasis susitarimas dėl tėvystės atostogų, sudarytas tarp 
Business Europe (UNICE), CEEP ir ETUC ir yra svarbus pasiūlymo dėl Direktyvos 
92/85/EEB pakeitimo papildymas, nes joje nustatyti minimalūs reikalavimai siekiant sudaryti 
dirbantiems tėvams palankesnes sąlygas suderinti profesines ir tėvų pareigas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 b) Atsižvelgdami į tikslus vaikų 
priežiūros srityje, išdėstytus 2002 m. kovo 
15 ir 16 d. Barselonoje posėdžiavusios 
Europos Vadovų Tarybos išvadose.

Or. pt

Pagrindimas

2002 m. kovo mėn. Barselonoje susirinkusi Europos Vadovų Taryba nutarė, kad valstybės 
narės turėtų panaikinti kliūtis, trukdančias moterims dalyvauti darbo rinkoje, ir iki 2010 m. 
suteikti vaikų priežiūros paslaugas ne mažiau kaip 90 % vaikų nuo trejų metų iki privalomojo 
mokyklinio amžiaus ir ne mažiau kaip 33 % vaikų iki 3 metų, ir sudaryti tokias pat sąlygas 
miesto ir kaimo vaikams. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 c) Atsižvelgdami į 2006 m. liepos 4 d. 
Komisijos komunikatą „Dėl ES vaiko 
teisių strategijos kūrimo“. 
(COM(2006)0367),
_________________________________

2 COM (2006)0367.

Or. pt

Pagrindimas

Komunikate vaiko teisės laikomos ES prioritetu ir reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi 
Jungtinių Tautų konvencijos dėl vaiko teisių ir papildomų jos protokolų bei siektų 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų.  Šia direktyva siekiama suteikti visiems vaikams galimybę būti 
maitinamiems motinos pienu ir būti deramai prižiūrėtiems pagal jų vystymosi poreikius bei 
pasinaudoti deramomis kokybiškomis priežiūros paslaugomis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 d) Atsižvelgdami į Pasaulinės sveikatos 
organizacijos 2002 m. balandžio 16 d. 
rekomendaciją dėl pasaulinės naujagimių 
ir kūdikių mitybos strategijos (A55/15).

Or. pt

Pagrindimas

Remiantis PSO rekomendacija, tam, kad kūdikiai gerai augtų ir vystytųsi, pirmuosius šešis 
gyvenimo mėnesius jie turi būti maitinami tik motinos pienu.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 a) Atsižvelgiant į ES gyventojų 
senėjimo reiškinį ir Komisijos komunikatą 
„Europos demografijos ateitis: iššūkį 
paversti galimybe“1, reikia sudaryti visas 
sąlygas veiksmingai apsaugoti motinystę. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į demografinę kaitą ir į tai, kad svarbu turėti kelis vaikus, reikia užtikrinti 
sąlygas iš tikrųjų pasinaudoti motinytės atostogomis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei darbuotoja savo kūdikį maitina 
krūtimi, didžiausias 18 savaičių 
motinystės atostogų laikotarpis 
pailginamas 6 papildomomis savaitėmis;

Or. pt

Pagrindimas

Pagal PSO rekomendaciją A55/15 pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius kūdikiai turi būti 
maitinami tik motinos pienu. Todėl prie šio straipsnio turi būti pridėtos šešios papildomos 
savaitės.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva taip pat taikoma 
savarankiškai dirbančioms darbuotojoms, 
o valstybės narės turi padaryti reikiamus 
savo teisės aktų pakeitimus, kad būtų 
išsaugotos vienodos teisės į darbą, ypač 
susijusios su motinystės atostogomis.

Or. pt

Pagrindimas

Savarankiškai dirbančioms darbuotojoms neturi būti taikomos skirtingos sąlygos – jų teisės 
neturi būti kitokios, negu pagal sutartį dirbančių darbuotojų teisės.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių nėščių darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti, visų pirma pritaikyti 
ergonomines patalpas, darbo laiką 
(nakties darbas ir darbo vietos pakeitimas) 
ir darbo intensyvumą bei sustiprinti 
apsaugą nuo tam tikrų infekcijų ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės.

Or. pt

Pagrindimas

Užtikrinti nėščių darbuotojų sveikatą ir saugą turi būti pagrindinis šios direktyvos tikslas.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei 
darbuotoja atleidžiama iš darbo per šešis
mėnesius po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, jos prašymu 
darbdavys turi raštu išdėstyti pagrįstas jos 
atleidimo priežastis;

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei 
darbuotoja atleidžiama iš darbo per dvylika
mėnesių po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, jos prašymu 
darbdavys turi raštu išdėstyti pagrįstas jos 
atleidimo priežastis;

Or. pt

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad darbuotoja 12 mėnesių, o ne 6 mėnesius nebūtų atleista dėl to, kad 
pasinaudojo savo teise į motinystės atostogas. Kadangi per pirmus 6 mėnesius darbuotoja ir 
darbdavys iš naujo pritaiko darbo laiką prie naujos situacijos ir padaro su darbu susijusių 
pakeitimų, atleidimo iš darbo prevencijos laikotarpis turi būti pratęstas iki 12 mėn. 
laikotarpio.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies b punktas
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 

„c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 
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būtų turėjusios teisę, kol nedirbo;“ būtų turėjusios teisę, kol nedirbo;
išimtiniais gamybos proceso 
restruktūrizavimo ar esminės 
reorganizacijos atvejais reikia visuomet 
užtikrinti darbuotojai galimybę aptarti su 
darbdaviu šių pokyčių padarinius jos 
profesinei padėčiai;“

Or. pt

Pagrindimas

Šis punktas yra svarbus, nes, susidarius ypatingoms aplinkybėms (pvz., finansinė krizė), 
kurios gali pakenkti motinystės atostogose esančios moters padėčiai ir dėl kurių ji gali 
prarasti savo teises, jei nepasvarstys su darbdaviu restruktūrizavimo padarinių, jos profesinė 
padėtis įmonėje gali pablogėti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalis papildoma ca punktu:
ca) Pagal 2 straipsnį darbuotojos turi teisę 
į papildomą švietimą ir mokymą, kad 
sustiprintų savo karjeros perspektyvas.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiama, kad motinų karjera nenukentėtų dėl to, kad jos turi vaikų: darbdavys (sutaręs su 
darbuotoja) turi imtis reikiamų veiksmų švietimo ir mokymo srityje, kad darbuotojos 
neprarastų karjeros perspektyvų.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 2 dalis papildoma cb punktu:
cb) Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
darbuotojai pasinaudojus motinystės 
atostogomis nebūtų pakenkta jos teisėms 
gauti pensiją.

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad dėl to, jog darbuotoja per motinystės atostogas gauna pašalpas, nebūtų 
pakenkta jos teisėms gauti pensiją. Valstybės narės turi neleisti, kad taip atsitiktų, ir 
kompensuoti galimą teisių gauti pensiją praradimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies d punktas
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų 
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų svarstyti tokius 
prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius.“

5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų 
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų svarstyti tokius 
prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius. Tokį prašymą taip 
pat gali pateikti tėvas, motinytės 
atostogose esančios darbuotojos 
sutuoktinis, partneris ar partnerė, ir jam 
turi būti taikomos tokios pačios sąlygos.
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Or. pt

Pagrindimas

Dalijantis atsakomybe svarbu, kad pasibaigus darbuotojos motinystės atostogoms tėvas, 
sutuoktinis arba partneris (partnerė) turėtų galimybę pateikti prašymą pritaikyti darbo 
valandas ir darbo dienos trukmę.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos lygmens socialiniai 
partneriai raginami diskutuoti Bendrojo 
susitarimo dėl tėvystės atostogų klausimu 
siekiant, kad abu tėvai, turintys vaiką, 
galėtų gerinti asmeninio ir profesinio 
gyvenimo pusiausvyrą.

Or. pt

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl Direktyvos 92/85/EEB pakeitimo nepateikta nuostatų, būtinų siekiant 
veiksmingai užtikrinti motinystės atostogas ir numatyti aiškias perėjimo nuo motinystės 
atostogų pabaigos prie grįžimo į darbo rinką sąlygas, kaip antai vaikų darželius, vaiko 
priežiūros atostogas, tėvystės atostogas. 
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