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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0637);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 137 lõiget 2 ja artikli 141 
lõiget 3, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0340/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Direktiivi pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise meetmete 
kehtestamise kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise ning töötajate 
töö ning perekondlike õiguste ja 
kohustuste ühitamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta

Or. en
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Selgitus

Direktiivi reguleerimisala laiendamine on võimalik tänu kombineeritud õiguslikule alusele, 
mis hõlmab EÜ asutamislepingu artikli 141 lõiget 3. Samaaegne käsitlemine tugevdab 
ettevõtetele antavat sõnumit, et laste saamine peab hõlmama nii naisi kui ka mehi.

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Nõukogu ja nõukogus kokku 
tulnud tööhõive ja sotsiaalpoliitika 
ministrite 29. juuni 2000. aasta 
resolutsioonis naiste ja meeste 
tasakaalustatud osalemise kohta töö- ja 
pereelus1 ergutatakse liikmesriike 
kaaluma oma vastavate õigussüsteemide 
kohaldamisala läbivaatamist, et anda 
töötavatele meestele individuaalne ja 
võõrandamatu õigus saada isapuhkust, 
säilitades samal ajal töökohaga seotud 
õigused.
__________
¹ EÜT C 218, 31.7.2000, lk 6.

Or. pt

Selgitus

Nõukogu ning tööhõive ja sotsiaalpoliitika ministrite 29. juuni 2000. aasta resolutsioonis 
ergutatakse liikmesriike kaaluma oma vastavate õigussüsteemide kohaldamisala 
läbivaatamist, et anda töötavatele meestele individuaalne ja võõrandamatu õigus saada 
isapuhkust, säilitades samal ajal töökohaga seotud õigused. Enamik liikmesriike suhtus 
sellesse positiivselt. 
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Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise-
ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2007. 
aasta detsembri järeldustes naiste ja 
meeste tasakaalustatud osalemise kohta 
tööelus, majanduskasvus ja sotsiaalses 
ühtekuuluvuses tunnistas nõukogu, et 
meetmed, mis võimaldavad ühitada tööelu 
pere- ja eraeluga, on olulised soolise 
võrdõiguslikkuse tagamiseks tööturul.

Or. pt

Selgitus

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks on oluline, et meestel oleks 
õigus kohustuslikule isapuhkusele, mis 
oleks välja arvatud kestuse osas 
võrdväärne rasedus- ja 
sünnituspuhkusega, et oleks võimalik 
luua järk-järgult tingimused naiste ja 
meeste tasakaalustatud osalemiseks töö-
ja pereelus.

Or. pt
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Selgitus

Isapuhkus tuleks muuta kohustuslikuks, et mehed ei peaks alluma sotsiaalsele survele, mis 
ärgitab neid sellest loobuma. Tööturule tuleb anda signaal, näitamaks, et ka mehed peavad 
kohustuslikus korras töökohast puuduma, kui neil on lapsed ning seega tuleb 
majandustegevus korraldada nii, et võetaks arvesse laste saamist, mis on nii meeste kui ka 
naiste õigus ja vastutus ning lisaks sellele ka märkimisväärne ühiskondlik väärtus. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Neljateistkümnes põhjendus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Neljateistkümnes põhjendus 
asendatakse järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 20 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kaheksanädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus […] pärast sünnitust;“

Or. fr

Selgitus

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. A cet égard, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, à 
encourager l'allaitement maternel et d'aider à créer une relation solide avec l'enfant. Un 
délai plus long pourrait affecter le retour des femmes au marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Seitsmeteistkümnes põhjendus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Seitsmeteistkümnes põhjendus 
asendatakse järgmisega:
„lisaks sellele ei täida ka rasedus- ja 
sünnituspuhkust käsitlevad sätted 
eesmärki, kui nendega ei kaasne 
töölepingust tulenevate kõikide õiguste 
säilimine, sealhulgas palga säilimine 
täies ulatuses ja […] õigus võrdväärsele
toetusele;“

Or. fr

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord ei halveneks 
emaduse tõttu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1 b. Artiklis 1 lisatakse järgmine lõige 1 
a:

„1 a. Direktiivi eesmärk on samuti 
parandada rasedate ja hiljuti sünnitanud 
töötajate tööturul püsimise või tööturule
naasmise tingimusi ning tagada töö-, era-
ja pereelu parem ühitamine.“

Or. en
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Selgitus

Kuna ettepaneku õiguslikule alusele lisati EÜ asutamislepingu artikkel 141, on täiendava 
sätte eesmärk laiendada direktiivi reguleerimisala ja võimaldada selliste teemade hõlmamist, 
nagu paindlik töökorraldus ja isapuhkus.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

a) rase töötaja – rase töötaja, sealhulgas 
koduabiline, kes kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;

b) hiljuti sünnitanud töötaja – hiljuti 
sünnitanud töötaja, sealhulgas 
koduabiline siseriiklike õigusaktide 
ja/või siseriiklike tavade tähenduses, kes 
kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või 
tavadega teatab tööandjale oma 
olukorrast;

c) rinnaga toitev töötaja – rinnaga toitev 
töötaja, sealhulgas koduabiline
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast.“

Or. en

Selgitus

Töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiiv ei hõlma koduabilisi. Raportöör on siiski 
seisukohal, et emaduse kaitse peaks selgesõnaliselt hõlmama ka koduabilisi.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Juhendid

1. Liikmesriikidega konsulteerides ning 
tööohutuse, töötervishoiu ja tööhügieeni 
nõuandekomitee abiga koostab komisjon 
juhendid artiklis 2 määratletud 
töötajatele ning töötavate meeste ja naiste 
reproduktiivtervisele ohtlikuks või 
tervistkahjustavaks peetavate keemiliste, 
füüsikaliste ja bioloogiliste ohutegurite 
ning tööstusprotsesside hindamiseks.
Juhendid vaadatakse läbi ja neid 
ajakohastatakse alates 2012. aastast 
vähemalt iga viie aasta tagant. 

Esimeses lõigus viidatud juhendid 
käsitlevad ka liigutusi ja asendeid, 
vaimset ja füüsilist väsimust ning muud 
tüüpi vaimset või füüsilist stressi, mis on 
seotud artiklis 2 määratletud töötajate 
tehtava tööga.

2. Lõikes 1 nimetatud juhendite eesmärk 
on olla aluseks artikli 4 lõikes 1 viidatud 
hindamisele.

Sel eesmärgil juhivad liikmesriigid 
vastavas liikmesriigis kõikide tööandjate 
ja kõikide mees- ja naistöötajate ja/või 
nende esindajate ja sotsiaalpartnerite
tähelepanu nendele juhenditele.“

Or. en

Selgitus
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On oluline kohandada juhendeid hiljutiste arengute ja teadmistega. Lisaks puudutavad tervise 
ja ohutusega seotud ohud nii mehi kui ka naisi ning neid tuleks üldisemalt arvesse võtta, kuna 
need on olulised juba enne eostamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Hindamine, teavitamine ja nõustamine

1. Tööandja lisab direktiivi 89/391/EMÜ 
kohaselt läbiviidud riskihindamisele 
mees- ja naistöötajate viljakusega seotud 
riskide hindamise.

2. Kõikide tegevuste puhul, mis võivad 
tõenäoliselt kaasa tuua konkreetse ohu 
sattuda kokkupuutesse ohutegurite, 
protsesside või töötingimustega, mille 
mittetäielik loetelu on esitatud I lisas, 
hindab tööandja kas otse või direktiivi 
89/391/EMÜ artiklis 7 nimetatud kaitse-
ja ennetusmeetmete abil nende iseloomu, 
määra ja mõjuaega artiklis 2 
määratletud töötajatele ja töötajatele, kes 
tõenäoliselt võivad olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, asjaomases 
ettevõttes ja/või asutuses, selleks et:

- hinnata mis tahes riski artiklis 2 
määratletud töötaja ja töötaja, kes 
tõenäoliselt võib olla ühes artiklis 2 
nimetatud olukordadest, ohutusele või 
tervisele ning võimalikku mõju tema 
rasedusele või rinnaga toitmisele,

- otsustada, milliseid meetmeid tuleks 
võtta.

3. Ilma et see piiraks direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 10 kohaldamist, 
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teavitatakse vastava ettevõtte ja/või 
asutuse artiklis 2 määratletud töötajaid 
ja töötajaid, kes tõenäoliselt võivad olla 
ühes artiklis 2 nimetatud olukordadest, 
ja/või nende esindajaid ning asjaomaseid 
sotsiaalpartnereid lõikes 1 nimetatud 
hindamise tulemustest ja kõikidest 
meetmetest, mida rakendatakse ohutuse 
ja tervise tagamiseks tööl.

4. Võetakse asjakohased meetmed, et 
võimaldada asjaomase ettevõtte või 
asutuse töötajatel ja/või nende esindajatel  
jälgida käesoleva direktiivi kohaldamist 
või kaasata neid selle kohaldamisse, 
eelkõige seoses lõikes 2 viidatud tööandja 
kehtestatavate meetmetega, ilma et see 
piiraks tööandja vastutust kehtestada neid 
meetmeid. 

5. Töötajate ja/või nende esindajatega 
konsulteerimine ning nende osalemine 
käesoleva direktiiviga seotud küsimustes 
toimub direktiivi 89/391/EMÜ artikli 11 
kohaselt.“

Or. en

Selgitus

On oluline edendada ennetavat lähenemist, mis tagaks piisava riskide hindamise töökohas, 
kus töötavad viljakas eas naised ja mehed. Geneetilisi muutusi ja anomaaliaid tekitavad 
tegurid, mis põhjustavad viljatust, väärarenguid ja kromosoomi aberratsioone, võivad 
kahjustada enne viljastamist nii mehi kui ka naisi, ent kahjustavad eelkõige loodet. Lisatakse 
lõige 4 ja 5, kuna kõik teised tervist ja ohutust käsitlevad direktiivid sisaldavad sätteid 
töötajate ja nende esindajate teavitamise ning nendega konsulteerimise kohta.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 f. Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:
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a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui töötingimuste ja/või töötundide 
reguleerimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik […], võtab 
tööandja vajalikud meetmed, et viia 
asjaomane töötaja üle teisele tööle.“

b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui teisele tööle üleviimine ei ole 
tehniliselt ja/või objektiivselt võimalik 
[…], antakse asjaomasele töötajale 
puhkust vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja/või tavadele kogu 
ajavahemikuks, mis on vajalik tema 
ohutuse või tervise kaitsmiseks.“

Or. en

Selgitus

Lõigete 2 ja 3 praegune sisu annab tööandjale liiga suure võimaluse väita, et ta ei saa 
kohandada töökohta või pakkuda teist tööd. Sõnastuse „või kui on nõuetekohaselt 
põhjendatud, et selline nõudmine ei ole mõistlik“ väljajätmisega parandatakse naiste 
tööhõivevõimalusi, kuna tööandjal on väiksemad võimalused väita, et alternatiivide 
pakkumine ei ole tehniliselt või objektiivselt võimalik.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Lisatakse artikkel 7 a:

„Artikkel 7 a

Ületunnitöö

1. Rasedad töötajad ja alla aastaste 
lastega töötajad ei ole kohustatud tegema 
ületunde.
2. Rinnaga toitvad töötajad ei ole 
kohustatud tegema ületunde rinnaga 
toitmise perioodil, kui see on vajalik 
nende või lapse tervise seisukohast.“

Or. pt

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et naistel ja meestel on ületundidega seoses õigus soodsale 
kohtlemisele ning soovitab seega lisada uus säte, millega nähakse töötajale ette võimalus 
keelduda ületunnitööst alla aastase lapse puhul.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 h (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 h. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 8 a

Isapuhkus

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et töötajatel, kellel on 
vastsündinud, oleks pärast 
abikaasa/partneri sünnitust õigus pidevale 
neljanädalasele täielikult tasustatud 
isapuhkusele, mida ei saa edasi anda ning 
mille kaks esimest nädalat on 
kohustuslikud.“

Or. pt

Selgitus

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
20 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. fr

Selgitus

Tuleb näha ette piisavalt pikk rasedus- ja sünnituspuhkus, et võimaldada naistel, kes seda 
soovivad, toita lapsi rinnaga headel tingimustel. Seoses sellega tuleb märkida, et Maailma 
Terviseorganisatsioon soovitab last esimesel kuuel elukuul üksnes rinnaga toita (A55/15).

20 nädalat on soodsad selleks, et aidata naistel taastuda sünnitusest, innustada rinnaga 
toitmist ja aidata luua tugev side lapsega. Pikem ajavahemik võib mõjutada naiste naasmist 
tööturule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt
kaheksanädalast kohustuslikku tasustatud
puhkust pärast sünnitust. Liikmesriigid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
artiklis 2 määratletud töötajatel on õigus 
vabalt valida aeg, millal nad võtavad 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
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sünnitust). Kaheksanädalane kohustuslik 
puhkus kehtib kõikide naistöötajate, nii 
töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate, 
abistavate abikaasade kui ka töötute 
puhul, olenemata eelnevalt töötatud 
päevade arvust.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et kõikidel otseselt majandustegevuses osalevatel Euroopa naistel oleks õigus 
võrdväärsele kohustuslikule tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkusele. Selline lähenemine 
võimaldaks kõrvaldada kohtlemise erinevused nende naiste vahel, kellel on lapsed. 
Kuuenädalast kohustuslikku tasustatud puhkust tuleks laiendada ka nendele naistele, kes ei 
osale veel tööturul, kuid osalevad täis- või osaajaga koolitusel, mille nad on sünnituse tõttu 
sunnitud ajutiselt katkestama.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni või ema puude korral antakse 
täiendavat täielikult tasustatud puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

Or. fr

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord ei halveneks 
emaduse tõttu. Kuna puudega naised kogevad ühiskonnas uusi katsumusi, on paljudel 
puudega emadel vaja pikemat puhkust, et harjuda ja kohaneda uue olukorraga ning tagada 
harmooniline pereelu.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli 
nädalat enne sünnitust, ei mõjuta rasedus-
ja sünnituspuhkuse kestust.

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral, ei mõjuta rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestust.

Or. pt

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et haiguspuhkus, mida antakse rasedusest või sünnitusest tuleneva 
haiguse või komplikatsioonide korral, ei tohi mõjutada rasedus- ja sünnituspuhkuse kestust. 
On oluline tagada, et töötajaid ei diskrimineerita raseduse tõttu ning et neil on teiste 
töötajatega samad õigused.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ja on 
nõuetekohaselt täpsustatud kirjalikus 
vormis ning mis on lubatud riiklike 
õigusaktide ja/või tavade alusel ning 
võimaluse korral tingimusel, et pädev 
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nõusoleku. ametiasutus on andnud oma nõusoleku.

Or. fr

Selgitus

Vallandamise põhjuste kirjalik vormistamine olenemata sellest, kas asjaomane töötaja on 
seda taotlenud, peaks saama üldiseks tavaks kõikide lepingute puhul, mis lõpevad või 
lõpetatakse enne tööandja ja töötaja vahel algselt kokkulepitud lepinguperioodi lõppu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek 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 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

Or. fr

Selgitus

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse à s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation, et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle agréée au départ 
entre l’employeur et l’employée.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele isapuhkuse 
ajal vallandamise eest samasugune kaitse 
kui kaitse, mida käesoleva artikliga 
pakutakse artiklis 2 määratletud 
töötajatele.

Or. en

Selgitus

Töötajale tuleb isapuhkuse ajal tagada samaväärne kaitse vallandamise eest kui rasedatele, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvatele töötajatele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a. Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1. artiklites 5, 6 ja 7 nimetatud juhtudel 
peavad töölepinguga seotud tööalased 
õigused, sealhulgas töötasu säilimine 
ja/või õigus võrdväärsele toetusele, olema 
tagatud artiklis 2 määratletud 
töötajatele vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja/või siseriiklikele 
tavadele;“

Or. fr

Selgitus
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Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord ei halveneks 
emaduse tõttu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a a. Punkti 2 alapunkt b asendatakse 
järgmisega:

„b) artiklis 2 määratletud töötajate 
töötasu säilimine ja/või õigus 
võrdväärsele toetusele;“

Or. fr

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord ei halveneks 
emaduse tõttu.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 

„3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse samaväärseks, kui sellega on 
tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui 80% asjaomase töötaja 
viimasest kuupalgast või keskmisest 
kuupalgast. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
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aluseks oleva ajavahemiku.“ aluseks oleva ajavahemiku.“

Or. fr

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist täispalga ulatuses, et nende majanduslik olukord ei halveneks 
emaduse tõttu.
80% viimasest kuupalgast või keskmisest kuupalgast on piisav ülemmäära tase, mis tagab 
selle, et perekondi, eelkõige ühe vanemaga perekondi ei ähvarda vaesuseoht ega sotsiaalne 
tõrjutus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Lissaboni strateegiaga on tööhõivevaldkonnas puhuma hakanud uued tuuled – turvaline 
paindlikkus, millega seoses tööhõive-, sotsiaal-, tervishoiu- ja tarbijakaitse ministrite 
nõukogu võttis 2007. aasta detsembris vastu rida põhimõtteid. Turvalise paindlikkusega tuleb 
eelkõige edendada soolist võrdõiguslikkust ja see peab sisaldama töö-, pere- ja eraelu 
ühitamist võimaldavaid meetmeid. Seega tuleks direktiivi uues ettepanekus sellele viidata. 
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a. Lisatakse järgmine punkt 5 a:

„5 a. Liikmesriigid innustavad tööandjaid 
pakkuma vajaduse korral rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasnud töötajatele abi 
tööturule tagasipöördumise ja koolituse 
osas.“

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkusel olevate töötajate jaoks on tööle naasmine raske. Neile tuleb 
pakkuda asjakohast tuge nii koolituse kui ka tööle naasmise osas. 
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 11 a

Tööpaus rinnaga või pudeliga toitmiseks

1. Rinnaga toitval emal on rinnaga 
toitmise ajaks õigus tööpausile.
2. Kui last ei toideta rinnaga ja mõlemad 
vanemad töötavad, on kas ühel neist või 
mõlemal lapse toitmise ajaks õigus 
tööpausile kuni lapse aastaseks saamiseni.
3. Igapäevane tööpaus rinnaga või 
pudeliga toitmiseks on jagatud kaheks eri 
ajavahemikuks, mille kumbki pikkus on 
maksimaalselt üks tund, ent mitte lühem 
kui 30 minutit, juhul kui tööandjaga ei ole 
lepitud kokku muu korra osas.
4. Mitmikute sünni korral pikeneb 
eelmises lõikes nimetatud paus 30 minuti 
võrra iga täiendava lapse kohta.
5. Kui üks vanematest töötab osaajaga, 
väheneb igapäevane paus rinnaga või 
pudeliga toitmiseks võrdeliselt tavapärase 
tööajaga, ent ei ole lühem kui 30 minutit.
6. Eelmises lõikes nimetatud juhul 
võimaldatakse tööpaus ajavahemikuks, 
mis ei ületa ühte tundi ja vajadusel teiseks 
järelejäänud ajavahemikuks, juhul kui 
tööandjaga ei ole lepitud kokku muu 
korra osas.“ 

Or. pt

Selgitus

Arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon soovitab last esimesel kuuel elukuul üksnes 
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rinnaga toita (A55/15) ning võttes arvesse Rahvusvaheline Tööorganisatsiooni 2000. aasta
konventsiooni nr 183 artiklit 10, mille kohaselt peab emal olema õigus ühele või enamale 
pausile päevas või igapäevase tööaja lühendamisele rinnaga toitmiseks, on raportöör 
seisukohal, et rinnaga toitmiseks tuleb näha ette õigus tööaja lühendamisele, ilma et sellega 
kaasneks soodustuste kaotamine.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel -12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse artikkel -12 a:

„Artikkel -12 a

Diskrimineerimise vältimine

Liikmesriigid innustavad tööandjaid 
kollektiivsete kokkulepete või tavadega 
võtma tõhusaid meetmeid, et vältida naiste 
diskrimineerimist rasedus- ja 
sünnituspuhkuse või lapsendamispuhkuse 
tõttu.

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Liikmesriigid võtavad käesolevas 
direktiivis nimetatud valdkondade 
õigusaktide, eeskirjade, haldusnormide, 
poliitikasuundade ja meetmete 
väljatöötamisel ja rakendamisel aktiivselt 
arvesse meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
eesmärki.“

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja riiklikud 1. Liikmesriigid ja riiklikud 
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võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
edastavad hiljemalt [viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga viie aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

võrdõiguslikkusega tegelevad asutused
edastavad hiljemalt [viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga kolme aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
põhimõttele antakse aruandes muu hulgas 
hinnang, kuidas võetud meetmed on 
mõjunud naiste ja meeste olukorrale. 
Vastavalt saadud andmetele sisaldab 
aruanne vajaduse korral ettepanekuid 
käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 
92/85/EMÜ läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks.

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
põhimõttele antakse aruandes muu hulgas 
hinnang, kuidas võetud meetmed on 
mõjunud naiste ja meeste olukorrale. 
Aruanne hõlmab samuti mõjuhinnangut, 
milles analüüsitakse rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestuse täiendava 
pikendamise sotsiaalset ja majanduslikku 
mõju liidu tasandil. Vastavalt saadud 
andmetele sisaldab aruanne vajaduse korral 
ettepanekuid käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
läbivaatamiseks ja ajakohastamiseks.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpselt hinnata rasedus- ja sünnituspuhkuse kestuse märkimisväärse pikendamise 
maksumust ja kasu nii naiste kui ka ühiskonna jaoks. Rasedus- ja sünnituspuhkusega 
hõlbustatakse rinnaga toitmist ning võimaldatakse hoida kokku tervisekulusid, ka on sellel 
positiivne mõju keskkonnale ja leibkondade ostujõule.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Komisjoni ettepanekuga, millega muudetakse direktiivi 92/85/EMÜ, tahetakse parandada 
rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate turvalisust ja tervishoidu. See 
algatus, mis on osa komisjoni töö- ja eraelu parema ühitamise meetmetest, on üks algatustest
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tööturul. 

Direktiivi 92/85/EMÜ läbivaatamist peetakse vajalikuks, ehkki komisjoni pakutud 
ümbersõnastamine ei vasta veel soovitule, seda nii meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse 
vähendamise osas tööturul kui ka tööelu pere- ja eraeluga aktiivse ja tasakaalustatud 
ühitamise edendamise osas, eelkõige sellepärast, et see ei soodusta vanemlike kohustuste 
jagamist.

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

Käesoleva ettepanekuga tehtud muudatused puudutavad eelkõige rasedus- ja sünnituspuhkuse 
minimaalse kestuse pikendamist 14 nädalalt 18 nädalani, täispalgaga võrdse hüvitise 
maksmise põhimõtet ning töökohas ohutus- ja tervishoiunõuete kehtestamist ja vallandamise 
keelamist.

2. Vanemlike kohustuste jagamine

ELi sotsiaalmeetmete kavas on prioriteetidena nimetatud vajadust edendada nii naistele kui ka 
meestele suunatud töö-, pere- ja eraelu ühitamist hõlbustavat poliitikat. Töö parem ühitamine 
pere- ja eraeluga on ka üks kuuest naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 2006–2010 
määratletud esmatähtsast tegevusvaldkonnast.

Euroopa Liit seisab praegu silmitsi demograafiliste probleemidega, mida iseloomustab väike 
sündimus ja kasvav eakate osakaal. Töö- ja pereelu tasakaalu soodustavate sätete 
parandamine on ka osa vastusest sellele demograafilisele langusele.

Sellest hoolimata tuleb täheldada, et ühiskonnas käibivad soostereotüübid, mis takistavad 
naiste pääsu tööle ja eriti kvaliteetsetele töökohtadele, on visad kaduma. Endiselt peetakse 
naisi ja mitte mehi põhivastutajateks 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 „problemaatilisteks” töötajateks 
seetõttu, et nad võivad suure tõenäosusega rasestuda ja kasutada õigust rasedus- ja 
sünnituspuhkusele. Seetõttu on väga oluline, et uued puhkuse-eeskirjad ei kajastaks või 
rõhutaks ühiskonnas levinud stereotüüpe.

Emadus ja isadus on põhiõigused, mis on ühiskonna tasakaalu jaoks väga tähtsad. Seetõttu on 



PE418.151v01-00 30/31 PR\760965ET.doc

ET

soovitav, et direktiivi 92/85/EMÜ läbivaatamisest oleks kasu töötavatele naistele, kaitstes 
emadust ja isadust, eelkõige meetmete kaudu, mis innustavad mehi võtma perekondlikke 
kohustusi.

Mõlema vanema osalemine lapse elus alates esimestest elukuudest on väga oluline, et tagada 
lapse terve füüsiline, emotsionaalne ja psühholoogiline areng. Seetõttu tuleb ühenduse 
õigusaktidega näha ette ka individuaalne ja tasustatud isapuhkus, mida ei saa edasi anda ning 
mida naise abikaasa saab kasutada rasedus- ja sünnituspuhkusega samal ajal. Ka lapsendamise 
puhul peaks olema õigus saada puhkust, mida tuleks jagada paari mõlema poole vahel.

3. Rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus

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

Raportööri arvates on 20 nädalat soodsad selleks, et aidata naistel taastuda sünnitusest, 
innustada rinnaga toitmist ja aidata luua tugev side lapsega. Pikem ajavahemik võib mõjutada 
naiste naasmist tööturule.

Ka minimaalne sünnitusjärgne puhkus tuleb pikendada kaheksa nädalani, et innustada naisi 
toitma võimalikult kaua rinnaga.

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

4. Tasu

Komisjoni ettepanekus nähakse rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ette sajaprotsendiline 
kuupalk, mis võrdub viimase kuupalgaga või keskmise kuupalgaga. Ometi ei ole sellises 
mahus hüvitise maksmine kohustuslik. 

Täispalga maksmine puhkuse kestuse ajal tagab selle, et naiste majanduslik olukord ei 
halvene emaduse kasuks otsustamisega. Hüvitis ei tohi olla väiksem kui 80% viimasest 
kuupalgast või keskmisest kuupalgast. See on piisav ülemmäära tase, mis tagab selle, et 
perekondi, eelkõige ühe vanemaga perekondi ei ähvarda vaesuseoht ega sotsiaalne tõrjutus.

5. Vallandamise keelamine

Üldiselt on vallandamise keelamise ja naistöötajate õiguste kohta esitatud muudatused 
positiivsed. Neid õigusi tuleks laiendada isadele isapuhkuse ajal.
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Komisjoni ettepanekus keelatakse vallandamine ajavahemikus raseduse algusest kuni kuue 
kuuni pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, seda ajavahemikku tuleks pikendada aastani, 
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 eelmise töökohaga sisuliselt samaväärne nii palga kui ka tööülesannete osas.

6. Paindlik töökorraldus

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

Seda õigust tuleb laiendada ka isale, pidades silmas perekondlike kohustuste naiste ja meeste 
vahel jagamise edendamist. Asjaolu, et neid sätteid kasutavad rohkem naised kui mehed, 
tekitab nende vahel tasakaalutust, millel on negatiivne mõju naiste olukorrale töökohal ja 
nende majanduslikule sõltumatusele.

Raportöör peab oluliseks lisada uus säte, mis annab rasedale, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvatele töötajale, samuti isapuhkust võtnud isale võimaluse keelduda ületunnitööst.

7. Tervis ja ohutus

Riski hindamisel on käesolevas ettepanekus keskne osa. Ometi ei ole konkreetselt nimetatud 
ühtegi ennetusmeedet laste saamist ohustavate riskide kõrvaldamiseks. Sätted ei kohusta 
tööandjat võtma mingeid meetmeid töötaja rasedusest teada saamiseni, mis juhtub seitsmenda 
või kaheksanda nädala paiku, ent loote väärarengu oht on suurim esimestel rasedusnädalatel.

Geneetilisi muutusi ja anomaaliaid tekitavad tegurid, mis põhjustavad viljatust, väärarenguid 
ja kromosoomi aberratsioone, võivad kahjustada enne viljastamist nii mehi kui ka naisi ja 
kahjustavad eelkõige loodet.

Raportöör peab seda murettekitavaks ja on seisukohal, et rasedaid, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvaid töötajad ei tohiks vaadelda eraldi. Oluline on edendada ennetavat lähenemist, 
mis tagaks piisava riskide hindamise töökohas, kus töötavad viljakas eas naised ja mehed.

8. Mõju hindamine

Raportöör peab vajalikuks hinnata täpselt rasedus- ja sünnituspuhkuse kestuse 
märkimisväärse pikendamise maksumust ja kasu nii naiste kui ka ühiskonna jaoks. Rasedus-
ja sünnituspuhkusega hõlbustatakse rinnaga toitmist ning võimaldatakse hoida kokku 
tervisekulusid, ka on sellel positiivne mõju keskkonnale ja leibkondade ostujõule.


