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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta 
geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir 
sveikata, nustatymo
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0637),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 137 straipsnio 2 dalį ir į 141 straipsnio 
3 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0340/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Direktyvos pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo
(TA)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, ir priemonių, 
skirtų padėti darbuotojams suderinti savo 
profesines teises ir pareigas su 
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šeimyninėmis teisėmis ir pareigomis,
nustatymo (TA)

Or. en

Pagrindimas

Dėl sudėtinio teisinio pagrindo, į kurį įtraukta EB sutarties 141 straipsnio 3 dalis, galima 
išplėsti direktyvos taikymo sritį. Šio bendru požiūriu galima įmonėms duoti aiškesnį ženklą, 
kad su žmonių reprodukcija yra susiję ir vyrai, ir moterys.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Tarybos ir užimtumo ir socialinės 
politikos ministrų, posėdžiavusių Taryboje 
2000 m. birželio 29 d., parengtoje 
rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų 
dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimoje ir 
darbe1 valstybės narės skatinamos 
nagrinėti jų atitinkamų teisės sistemų 
taikymo sritį dėl to, kad dirbantiems 
vyrams būtų suteikta asmeninė ir 
neperduodama teisė gauti tėvystės 
atostogas, išsaugant savo teises, susijusias 
su darbu.
__________
1 OL C 218, 2000 7 31, p. 6.

Or. pt

Pagrindimas

Tarybos ir užimtumo ir socialinės politikos ministrų 2000 m. birželio 29 d. parengtoje 
rezoliucijoje valstybės narės skatinamos nagrinėti jų atitinkamų teisės sistemų taikymo sritį 
dėl to, kad dirbantiems vyrams būtų suteikta asmeninė ir neperduodama teisė gauti tėvystės 
atostogas, išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Daugelis valstybių narių reagavo 
palankiai. 
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Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b. 2007 m. gruodį posėdžiavusios 
Tarybos (Užimtumas, socialinė politika, 
sveikatos ir vartotojų reikalai, EPSCO) 
išvadose dėl moterų ir vyrų subalansuotas 
vaidmens užimtumo, augimo ir socialinės 
sanglaudos srityje Taryba pripažįsta, kad 
priemonės, skirtos darbą suderinti su 
šeimyniniu ir asmeniniu gyvenimu, yra 
labai svarbios siekiant užtikrinti vyrų ir 
moterų lygybę darbo rinkoje.

Or. pt

Pagrindimas

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".

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c. Siekiant tikros vyrų ir moterų lygybės 
labai svarbu, kad pagal tas pačias 
taisykles, kaip ir taikomos motinystės 
atostogoms, išskyrus jų trukmę, tėvystės 
atostogos vyrams būtų privalomos, kad 
būtų palaipsniui sukuriamos sąlygos, 
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kurių reikia moterų ir vyrų dalyvavimui 
lygiomis teisėmis šeimoje ir darbe.

Or. pt

Pagrindimas

Tėvystės atostogas reikia padaryti privalomas, kad vyrams nebūtų daromas socialinis 
spaudimas jų atsisakyti. Svarbu darbo rinkai nusiųsti ženklą, nurodantį, kad ir vyrai privalo 
palikti savo darbo vietą, kai jie susilaukia vaikų ir todėl ekonominė veikla turi būti 
organizuota tai , kad būtų atsižvelgta į žmonių reprodukciją, kuri yra ne tik didelės socialinės 
svarbos, bet taip pat ir vyrų, ir moterų teisė ir atsakomybė.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(- 1) keturioliktoji konstatuojamoji dalis 
pakeičiama taip:
„kadangi dėl nėščių, neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų pažeidžiamumo būtina 
suteikti joms teisę į mažiausiai 20
nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš ir (arba) po gimdymo, o 
bent aštuonių savaičių motinystės 
atostogos, suteikiamos po [...] gimdymo, 
yra privalomos;“

Or. fr

Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) septynioliktoji konstatuojamoji dalis 
pakeičiama taip:
„kadangi, be to, nuostatos dėl motinystės 
atostogų taip pat netektų prasmės, jei 
nebūtų išlaikomos visos su darbo 
sutartimi susijusios teisės ir teisė į visą
darbo užmokestį ir [...] tokio paties dydžio
pašalpą;“

Or. fr

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiama tokia 
1a dalis:
„1a. Šia direktyva taip pat siekiama 
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nėščioms ar pagimdžiusioms 
darbuotojoms suteikti didesnę galimybę 
likti darbo rinkoje ar į ją sugrįžti, ir darbą 
suderinti su asmeniniu ir šeimyniniu 
gyvenimu.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EB sutarties 141 straipsnio 3 dalį, įtrauktą į svarstomo pasiūlymo teisinį 
pagrindą, įterpiama dalimi siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti tokius 
klausimus, kaip lanksčias darbo sąlygas ir tėvystės atostogas..

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis 
Sąvokos
Šioje direktyvoje taikomos tokios sąvokų 
apibrėžtys:
a) „nėščia darbuotoja“ – tai nėščia 
darbuotoja, įskaitant namų darbininkes,
kuri praneša apie savo padėtį savo 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės 
aktus ir (arba) praktiką;
b) „neseniai pagimdžiusi darbuotoja“ –  
tai neseniai pagimdžiusi darbuotoja, 
įskaitant namų darbininkes, kaip 
apibrėžta nacionalinės teisės aktais ir 
(arba) nacionaline praktika, kuri 
praneša apie savo padėtį savo 
darbdaviui pagal šiuos teisės aktus ir 
(arba) praktiką;
c) „maitinanti krūtimi darbuotoja“ –  tai 
krūtimi maitinanti darbuotoja, įskaitant 
namų darbininkes, kaip apibrėžta 
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nacionalinės teisės aktais ir (arba) 
nacionaline praktika, kuri praneša apie 
savo padėtį savo darbdaviui pagal šiuos 
teisės aktus ir (arba) praktiką.

Or. en

Pagrindimas

Į  Sveikatos ir saugos pagrindų  direktyvą neįtraukiami namų darbininkės. Tačiau jūsų 
pranešėjas mano, kad šiai kategorijai turėtų būti aiškiai taikoma motinystės apsauga.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1d punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d. 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis
Gairės
1. Komisija, pasitarusi su valstybėmis 
narėmis ir padedama Darbuotojų 
saugos, sveikatos ir higienos patariamojo 
komiteto, parengia dirbančių vyrų ir 
moterų reprodukcinei sveikatai ir 2 
straipsnyje nurodytų darbuotojų saugai 
ir sveikatai kenksmingų cheminių, 
fizinių ir biologinių veiksnių ir gamybos 
procesų įvertinimo rekomendacijas. Šios 
gairės peržiūrimos ir nuo 2012 m. 
atnaujinamos kas penkerius metus.
Šio straipsnio pirmoje dalyje 
nurodomose rekomendacijose taip pat 
rašoma apie judėjimą ir padėtis, protinį
ir fizinį nuovargį bei kitas fizinės ir 
protinės įtampos rūšis, susijusias su 2 
straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atliekamu darbu.
2. Šio straipsnio pirmoje dalyje 
nurodytų rekomendacijų tikslas yra 
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suteikti pagrindą 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam įvertinimui.
Šiuo tikslu valstybės narės praneša apie 
tokias rekomendacijas visiems 
darbdaviams ir visiems darbuotojams ir
darbuotojoms ir (arba) jų atstovams, bei 
jų socialiniams partneriams atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atnaujinti gaires atsižvelgiant į padėties ir žinių vystymąsi. Be to, pavojų sveikatai ir 
saugai kyla ir vyrams, ir moterims, todėl į juos reikia atsižvelgti bendriau, nes jie svarbūs net 
ir prieš apvaisinimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 e punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e. 4 straipsnis išdėstomas taip:
„4 straipsnis
Įvertinimas, informacija ir konsultacija
1. Darbdavys į rizikos vertinimą, 
atliekamą pagal Direktyvą 89/391/EEB, 
įtraukia rizikos darbuotojų (vyrų ir 
moterų) seksualinei sveikatai įvertinimą.
2. Kalbant apie visų veiklos rūšių, 
galinčių kelti konkrečią veiksnių, 
procesų arba darbo sąlygų, kurių 
neišbaigtas sąrašas pateikiamas I priede, 
poveikio riziką, darbdavys, tiesiogiai 
arba taikydamas Direktyvos 89/391/EEB 
7 straipsnyje nurodytas apsaugos ir 
prevencijos priemones, įvertina tokio 
poveikio 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms ir darbuotojoms, kurios 
gali būti patekusios į vieną iš 2 straipsnyje 
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nurodytų padėčių, pobūdį, mastą ir 
trukmę įmonėje arba įstaigoje tam, kad:
- įvertintų 2 straipsnyje nurodytų 
darbuotojų ir darbuotojų, kurios gali būti 
patekusios į vieną iš 2 straipsnyje 
nurodytų padėčių, saugai ir sveikatai 
keliamą riziką ir bet kokį galimą poveikį 
nėštumui ar maitinimui krūtimi,
- nuspręstų, kokių priemonių reikia 
imtis.
3. Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 
10 straipsnio, 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos ir galinčios atsidurti vienoje 
iš 2 straipsnyje nurodytų situacijų 
įmonės ir (arba) įstaigos darbuotojos ir 
(arba) jų atstovai, bei susiję socialiniai 
partneriai yra informuojami apie šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto įvertinimo 
rezultatus ir apie visas darbo saugos ir 
sveikatos apsaugos priemones, kurių bus 
imtasi.
4. Imamasi tinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų 
atstovai įmonėje ar susijusioje įstaigoje 
galėtų stebėti šios direktyvos taikymą ar 
dalyvauti ją taikant, ypač dėl 2 dalyje 
nurodytų priemonių, kurių imasi 
darbdavys, nepažeidžiant darbdavio 
atsakomybės imtis šių priemonių.
5. Konsultavimasis su darbuotojais ir 
(arba) jų atstovais ir jų dalyvavimas 
sprendžiant klausimus, patenkančius į 
šios direktyvos taikymo sritį, vyksta pagal 
Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencines priemones, kuriomis galima tinkamai įvertinti riziką visose 
darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Ir vyrai ir moterys prieš 
apvaisinimą gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti mutacijas ir genetines anomalijas, 
kurios sukeltų nevaisingumą ir chromosomų apsigimimus ir išsiderinimą, bet rimčiausią 
poveikį patirtų gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su sveikata ir sauga 



PE418.151v01-00 14/32 PR\760965LT.doc

LT

susijusias direktyvas yra įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų informavimo 
ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1f. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Jei jos darbo sąlygų ir (arba) darbo 
laiko neįmanoma pakeisti dėl techninių 
ir (arba) objektyvių priežasčių [...], 
darbdavys imasi priemonių, kad minima 
darbuotoja būtų perkelta į kitą darbą.“
b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei perkelti darbuotojos į kitą darbą 
neįmanoma dėl techninių ir (arba) 
objektyvių priežasčių [...], minimai
darbuotojai yra suteikiamos atostogos 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
nacionalinę praktiką visam laikotarpiui, 
kurio reikia jos saugai garantuoti ir 
sveikatai apsaugoti.“

Or. en

Pagrindimas

Esamame 2 ir 3 dalies tekste darbdaviams per daug laisvai leidžiama nuspręsti, kad jie negali 
pritaikyti darbo vietos ar pasiūlyti kito darbo. Išbraukus tekstą „arba to padaryti negali būti 
reikalaujama dėl pagrįstų priežasčių“ galima pagerinti moterų darbo vietų apsaugą, nes 
darbdaviams tampa sunkiau argumentuoti, kad techniškai ar objektyviai neįmanoma suteikti 
kito darbo.
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Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Įterpiamas šis 7a straipsnis:
„7a straipsnis
Viršvalandžiai
1. Nėščios darbuotojos ir darbuotojai ar 
darbuotojos, turinčios jaunesnį nei 12 
mėnesių amžiaus vaiką neprivalo dirbti 
viršvalandžių.
2. Darbuotojos, savo vaikus maitinančios 
krūtimi, neprivalo dirbti viršvalandžių 
maitinimo krūtimi laikotarpiu, jei to 
neleidžia jų ar jų vaikų sveikata.“

Or. pt

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad moterims ir vyrams turi būti suteikiamos palankios sąlygos dėl 
viršvalandžių ir todėl rekomenduoja pridėti naują nuostatą, pagal kurią būtų numatoma, kad 
darbuotojas galėtų atsisakyti dirbti viršvalandžius, jei jo vaikas dar nėra sulaukęs 12 
mėnesių.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h. Įrašomas šis straipsnis:
„8a straipsnis
Tėvystės atostogos
1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad darbuotojams gimus 
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vaikui būtų suteikiama teisė į pilnai 
apmokamas ir neperkeliamas mažiausiai 
keturių savaičių, iš jų – dviejų privalomų, 
trukmės nepertraukiamas tėvystės 
atostogas jų sutuoktinei arba partnerei 
pagimdžius.“

Or. pt

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 18 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 20 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

Or. fr

Pagrindimas

būtina numatyti pakankamai ilgą motinystės atostogų laiką, kad to norinčios moterys geromis 
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sąlygomis galėtų maitinti vaiką krūtimi. Šiuo klausimu, pažymime, kad Pasaulio sveikatos 
organizacija rekomenduoja vaiką pirmais šešiais jo gyvenimo mėnesiais maitinti tik krūtimi 
(A55/15).

Dvidešimt savaičių padeda moterims atsigauti po gimdymo, skatinti maitinimą krūtimi ir leisti 
motinai sukurti stiprų ryšį su savo vaiku. Ilgesnis laikotarpis galėtų paveikti moterų grįžimą į 
darbo rinką.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
motinystės atostogos po gimdymo. 
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos galėtų laisvai pasirinkti 
neprivalomos motinystės atostogų dalies 
laikotarpį prieš gimdymą arba po jo.

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent aštuonių savaičių 
privalomas apmokamas motinystės 
atostogas po gimdymo. Valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
2 straipsnyje nurodytos darbuotojos galėtų 
laisvai pasirinkti neprivalomos motinystės 
atostogų dalies laikotarpį prieš gimdymą 
arba po jo. Aštuonių savaičių privalomos 
motinystės atostogos suteikiamos visoms 
darbuotojoms, nekreipiant dėmesio į tai, 
ar jos yra samdomos darbuotojos, 
nepriklausomos darbuotojos, sutuoktinės 
pagalbininkės, ar bedarbės, 
nepriklausomai nuo jų įdarbinimo 
laikotarpio.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu, kad visos tiesiogiai ekonominėje veikloje dalyvaujančios Europos moterys 
galėtų naudotis tokiomis pačiomis privalomomis ir apmokamomis motinystės atostogomis. 
Tokiu požiūriu galima būtų užpildyti vaiką turinčių moterų diskriminacijos spragą. 
Privalomos apmokamos motinystės atostogos gali būti taikomos ir moterims, kurios dar nėra 
darbo rinkoje, tačiau mokosi visą ar nevisą darbo dieną, ir dėl gimdymo turi laikinai 
nutraukti savo mokymąsi.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar 
daugiau vaikų gimdymo atvejais būtų 
suteikiamos papildomos atostogos. 
Papildomų atostogų trukmė turi būti 
proporcinga ir atitikti specialius motinos ir 
vaiko (vaikų) poreikius.

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar 
daugiau vaikų gimdymo atvejais, arba tais 
atvejais, kai motina neįgali, būtų 
suteikiamos papildomos pilnai 
apmokamos atostogos. Papildomų atostogų 
trukmė turi būti proporcinga ir atitikti 
specialius motinos ir vaiko (vaikų) 
poreikius.

Or. fr

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos. Susidūrusios su naujais neįgaliųjų moterų iššūkiais visuomenėje 
daugeliui neįgaliųjų motinų reikia ilgesnių atostogų tam, kad jo galėtų priprasti ir prisitaikyti 
prie naujos savo padėties ir taip pat, kad būtų skatinamas geras šeimyninio gyvenimo 
vystymasis.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba 
daugiau iki gimdymo, motinystės atostogų 

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
motinystės atostogų laikotarpis nėra 
sutrumpinamas.
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laikotarpis nėra sutrumpinamas.

Or. pt

Pagrindimas

Pranešėja mano, kad dėl bet kokios trukmės laikino nedarbingumo atostogų, suteikiamų dėl 
su nėštumu susijusių ligos arba komplikacijų, motinystės atostogų laikotarpis nėra 
sutrumpinamas. Labai svarbu stengtis, kad nebūtų imtasi jokių diskriminacinių priemonių, 
nukreiptų prieš darbuotojas dėl jų nėštumo ir kad joms būtų suteiktos tokios pačios teisės, 
kaip ir kitoms darbuotojoms.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
nuo jų nėštumo pradžios iki 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytų motinystės atostogų 
pabaigos, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius išskirtinius atvejus, leidžiamus 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą;

1) valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
nuo jų nėštumo pradžios iki 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytų motinystės atostogų 
pabaigos, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius ir tinkamai raštu nurodytus
išskirtinius atvejus, leidžiamus pagal 
nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką, 
ir, jei taikoma, jei kompetentinga institucija 
yra davusi savo sutikimą;

Or. fr

Pagrindimas

Nepriklausomai nuo darbuotojos prašymo, atleidimą iš darbo priežasčių pagrįsti raštu turėtų 
būti kasdienė praktika tvarkant visas pasibaigiančias sutartis ar sutartis, nutraukiamas prieš 
sutarties galiojimo laikotarpio pabaigą, dėl kurios buvo susitarta pradžioje.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
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. fr

Pagrindimas

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 de 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 dont l’employeur et 
l’employée sont convenus au départ.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 bis. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad tėvystės atostogų metu 
darbuotojams būtų suteikiama apsauga 
nuo atleidimo iš darbo, suteikiama šiuo 
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straipsniu darbuotojoms, nurodytoms 2 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Tėvystės atostogų metu darbuotojui turi būti suteikiama tokia pati apsauga nuo atleidimo iš 
darbo, kaip ir nėščioms, pagimdžiusioms ar maitinančioms krūtimi darbuotojoms.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 punktas pakeičiamas taip:
„1) 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytais 
atvejais 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms turi būti garantuotos, 
remiantis nacionalinės teisės aktais ir 
(arba) praktika, su darbo sutartimi 
susijusios darbo teisės, įskaitant 
atlyginimo išlaikymą ir (arba) teisę į 
tokio paties dydžio pašalpą;

Or. fr

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto -aa papunktis (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 2 punkto b papunktis pakeičiamas 
taip:
„b) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atlyginimo išlaikymas ir (arba) teisė į 
tokio paties dydžio pašalpą;

Or. fr

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
laikoma atitinkama, jei atitinka pajamas, 
lygias paskutiniam mėnesio atlyginimui 
arba vidutiniam mėnesio atlyginimui, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimalų dydį. Toks 
maksimalus dydis negali būti mažesnis už 
pašalpą, kurią 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos gautų nutraukusios savo 
darbo veiklą dėl sveikatos būklės. 
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpį, 
pagal kurį skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.“

3) 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
laikoma tokio paties dydžio, jei atitinka 
pajamas, lygias paskutiniam mėnesio 
atlyginimui arba vidutiniam mėnesio 
atlyginimui, atsižvelgiant į bet kokį 
nacionalinės teisės aktais nustatytą 
maksimalų dydį. Toks maksimalus dydis 
negali būti mažesnis nei 80% darbuotojos 
paskutinio mėnesio atlyginimo arba 
vidutinio mėnesio atlyginimo. Valstybės 
narės gali nustatyti laikotarpį, pagal kurį 
skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.“

Or. fr

Pagrindimas
Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų 
finansiškai vien dėl to, kad yra motinos.
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80% paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo – tai tinkamas ribos 
lygis, kuriuo bus užtikrinama, kad šeimos, ypač kuriose yra tik vienas iš tėvų, nesusidurs su 
neturtu ir socialine atskirtimi.

Pakeitimas 24

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) Siekiant užtikrinti, kad darbas būtų 
geriau derinamas su asmeniniu ir šeimos 
gyvenimu, 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.“

Or. fr

Pagrindimas

Kartu su Lisabonos strategija atsirado du nauji darbo politikos principai - lankstumas ir 
užimtumo garantijos, o 2007 m. gruodžio mėn. Tarybos posėdžio metu užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų politikos ministrai priėmė daug joms pritaikytų principų.
Lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra turi skatinti lyčių lygybę ir į ją turi būti 
įtrauktos priemonės, skirtos skatinti darbą derinti su šeimyniniu ir asmeniniu gyvenimu. Todėl 
tai turi būti nurodyta naujajame pasiūlyme dėl direktyvos.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiamas šis 5a punktas: 
5a. Valstybės narės skatina darbdavius, jei 
reikia, po motinystės atostogų vėl 
pradedančioms dirbti darbuotojoms 
suteikti pagalbą reintegracijai ir 
mokymuisi.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojoms, išėjusioms motinystės atostogų, sunku vėl pradėti dirbti. Joms turi būti 
suteikta tinkama pagalba mokymuisi ir reintegracijai į darbo rinką.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis straipsnis:
„11a straipsnis
Leidimas nedirbti maitinant krūtimi ar 
pieno mišiniais
1. Savo vaiką maitinančiai motinai 
suteikiama teisė nedirbti maitinimo 
laikotarpiu.
2. Jeigu nemaitinama krūtimi ir jei tėvas 
ar motina vykdo profesinę veiklą, vienam 
iš jų arba abiems suteikiama teisė 
nedirbti, kol vaikas sulaukia vienerių 
metų.
3. Laiku, skirtu kasdien maitinti krūtimi 
ar pieno mišiniais, leidžiama nedirbti du 
kartus per dieną, daugiausiai po vieną 
valandą ir ne trumpiau, nei 30 minučių, 
nebent kartu su darbdaviu būtų sudarytas 
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bendras susitarimas dėl kitokio grafiko.
4. Tais atvejais, kai gimsta keletas vaikų, 
ankstesnėje dalyje nustatyto pirmam 
vaikui skirto laiko, kai leidžiama nedirbti, 
pridedama po 30 papildomų minučių 
kiekvienam kitam vaikui.
5. Jei tėvas ar motina dirba nevisą darbo 
dieną, laikas, skirtas kasdien maitinti 
krūtimi ar pieno mišiniais, trumpinamas 
proporcingai darbo laikui, bet negali būti 
trumpesnis, nei 30 minučių.
6. Ankstesnėje dalyje minėtu atveju, laiku, 
skirtu kasdien maitinti krūtimi ar pieno 
mišiniais, leidžiama nedirbti vieną kartą 
per dieną, daugiausiai vieną valandą ir ne 
trumpiau, nei 30 minučių, nebent kartu 
su darbdaviu būtų sudarytas bendras 
susitarimas dėl kitokio grafiko.

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vaiką pirmais šešiais jo gyvenimo 
mėnesiais maitinti tik krūtimi (A55/15) ir atsižvelgiant į 2000 m. TDO konvencijos Nr. 183 10 
straipsnį, pagal kurį motina privalo turėti teisę į vieną ar keletą kasdieninių pertraukų arba 
kasdieninį darbo laiko sutrumpinimą, kad galėtų maitinti krūtimi, pranešėja mano, kad reikia 
numatyti teisę sutrumpinti darbo laiką, kad galima būtų maitinimui krūtimi, ir kad dėl šio 
teisės kurios nesumažėtų atlyginimas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Direktyva 92/85/EEB
-12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įterpiamas šis -12a straipsnis:
„-12a straipsnis
Diskriminacijos prevencija
Valstybės narės skatina darbdavius 
kolektyvinėmis sutartimis ar praktiniais 
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veiksmais imtis veiksmingų priemonių 
siekiant užkirsti kelią moterų 
diskriminacijai dėl nėštumo, motinystės ar 
įvaikinimo atostogų.
Lyčių aspekto integravimas
Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos įstatymus ir kitus teisės 
aktus, politiką ir veiksmus šioje 
direktyvoje nurodytose srityse, skiria 
ypatingą dėmesį moterų ir vyrų lygybės 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki [penkerių metų po 
priėmimo] ir po to kas penkeri metai
valstybės narės ir nacionalinės lygybės 
institucijos teikia Komisijai visą 
informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl Direktyvos 92/85/EEB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, taikymo.

1. Ne vėliau kaip iki [penkerių metų po 
priėmimo] ir po to kas trejus metus 
valstybės narės ir nacionalinės lygybės 
institucijos teikia Komisijai visą 
informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl Direktyvos 92/85/EEB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, taikymo.

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ataskaitoje prireikus 
atsižvelgiama į socialinių partnerių ir 
atitinkamų nevyriausybinių organizacijų 

2. Komisijos ataskaitoje prireikus 
atsižvelgiama į socialinių partnerių ir 
atitinkamų nevyriausybinių organizacijų 
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nuomonę. Pagal lyčių aspekto integravimo 
principą į šią ataskaitą, inter alia, 
įtraukiamas priemonių, kurių buvo imtasi 
moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio 
vertinimas. Atsižvelgiant į gautą 
informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą 
įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir 
atnaujinti Direktyvą 92/85/EEB su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva.

nuomonę. Pagal lyčių aspekto integravimo 
principą į šią ataskaitą, inter alia, 
įtraukiamas priemonių, kurių buvo imtasi 
moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio 
vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas 
poveikio tyrimas, kuriame išnagrinėjamas 
papildomo motinystės atostogų trukmės 
pratęsimo socialinis ir ekonominis 
poveikis Europos Sąjungos mastu. 
Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus 
į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai 
peržiūrėti ir atnaujinti Direktyvą 
92/85/EEB su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina tiksliai įvertinti ilgesnių motinystės atostogų sąnaudas ir naudą moterims ir 
visuomenei. Palengvinus maitinimą krūtimi galima būtų sutaupyti sveikatos išlaidų sąskaita ir 
būtų galimas teigiamas poveikis aplinkai ir namų ūkių perkamajai galiai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įvadas

Europos Komisijos (EK) pasiūlymo dėl Direktyvos 92/85/EEB dalinio pakeitimo tikslas –
užtikrinti geresnę nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugą 
ir sveikatą. Ši teisėkūros iniciatyva, apimanti EK „Suderinimo paketą“, yra viena iš lyčių 
lygybės skatinimo rinkoje priemonių. 

Pritariama Direktyvos 92/85/EEB persvarstymui, nes manoma, kad EK siūlomu nauju tekstu 
nepatenkinami lūkesčiai nei vyrų ir moterų lygių teisių užtikrinimo rinkoje atžvilgiu, nei 
aktyvaus ir nuosaikaus profesinio ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo skatinimo 
atžvilgiu, o ypač dėl to, kad juo neskatinama vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė.

Įtraukus EB sutarties 141 straipsnį į šio pasiūlymo teisinį pagrindą, šis tampa sudėtiniu, nes jis 
grindžiamas 137 straipsnio 2 dalimi – dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, ir Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 141 straipsnio 3 dalimi – dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimo. Direktyvoje labiau suderinamos sąvokos. Kita vertus, teisinio pagrindo 
išplėtimas sudaro galimybes įtraukti su motinyste ir tėvyste, kaip svarbiomis socialinėmis 
vertybėmis, susijusias taisykles.

Remiantis šiuo pasiūlymu įvesti pakeitimai daugiausia yra susiję su minimalia motinystės 
atostogų trukme, kuri bus pailginama nuo 14 iki 18 savaičių, su pašalpos principu, pagal kurį 
mokamas visas mėnesio atlyginimas, su saugos ir sveikatos darbo vietoje rekvizitų nustatymu 
ir su draudimu būti atleistai iš darbo.

2. Vienoda tėvų atsakomybe pagrįsta tėvystė

ES socialinėje darbotvarkėje, kurioje aiškiai išdėstyti jos prioritetai, numatyta būtinybė 
skatinti politiką, taikytiną ir vyrų, ir moterų atžvilgiu, kuri padėtų suderinti profesinį, šeimos 
ir asmeninį gyvenimą. Darbo ir šeimos bei asmeninio gyvenimo suderinimo sustiprinimas taip 
pat yra vienas iš šešių prioritetinių veiksmų, apibrėžtų 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės 
gairėse.

Šiuo metu ES turi spręsti demografinį iššūkį, pasižymintį žemu gimstamumo lygiu ir 
didėjančia vyresnio amžiaus žmonių procentine dalimi. Taisyklių, padedančių išlaikyti 
pusiausvyrą tarp profesinio ir šeimos gyvenimo, patobulinimas – iš dalies gali padėti spręsti šį 
demografinės padėties blogėjimą.

Tačiau pastebima, kad visuomenėje vis dar gajūs lyčių stereotipai ir jie tampa kliūtimi moterų 
įsidarbinimui, o ypač ieškant kokybiško darbo. Priešingai nei vyrai, moterys vis dar laikomos 
pagrindiniu asmeniu, atsakingu už vaikų priežiūrą ir kitus priklausomus asmenis; neretai jos 
priverstos rinktis tarp motinystės ir profesinio gyvenimo. Moterys dažnai vertinamos kaip 
„aukštos rizikos“, „antraeilės“ arba „nepageidautinos“ darbuotojos, nes yra didelė tikimybė, 
kad jos pastos ir turės pasinaudoti savo teise į motinystės atostogas. Taigi, labai svarbu, kad 
naujos su atostogomis susijusios taisyklės neatitiktų arba kad nesustiprintų šių visuomenėje 
esančių stereotipų.
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Motinystė ir tėvystė yra pagrindinės socialinei pusiausvyrai būtinos teisės. Taigi, 
pageidautina, kad Direktyvos 92/85/EEB persvarstymas būtų palankus dirbančioms moterims, 
apsaugotų motinystę bei tėvystę, taikant priemones, kurios padrąsintų vyrus prisiimti 
atsakomybę už šeimą.

Tėvų dalyvavimas vaiko gyvenime nuo pat pirmųjų jo gyvenimo mėnesių įgauna labai svarbią 
reikšmę sveikam fiziniam, emociniam bei psichologiniam vaiko vystymuisi. Todėl būtina, kad 
Bendrijos įstatymais taip pat būtų numatytos asmeninės mokamos ir neperleidžiamos tėvystės 
atostogos, kuriomis sutuoktinis galėtų pasinaudoti motinos motinystės atostogų metu. 
Įvaikinimo atveju, taip pat turėtų būti pripažinta teisė į atostogas, kuria tarpusavyje dalintųsi 
abu sutuoktiniai.

3. Motinystės atostogų trukmė

Kadangi 18 savaičių trukmės motinystės atostogos daugelyje valstybių narių jau tapo realybe, 
pailginimas 4 savaitėmis (nuo dabar numatytų 14 iki siūlomų 18) yra neesminis pakeitimas, 
kurio poveikis, atsižvelgiant į dabartines įvairių valstybių narių teisines aplinkybes, matyt, 
nebus labai reikšmingas. Priduriama, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių konsultacinis 
komitetas rekomenduoja pailginti motinystės atostogų trukmę iki 24 savaičių.

Pranešėjas mano, kad dvidešimt savaičių padeda moterims atsigauti po gimdymo, skatinti 
maitinimą krūtimi ir leisti moteriai sukurti stiprų ryšį su savo vaiku. Ilgesnis laikotarpis galėtų 
paveikti moterų grįžimą į darbo rinką.

Mažiausio atostogos po gimdymo taip pat turi būti prailgintos iki 8 savaičių siekiant skatinti 
moteris maitinti krūtimi kaip galima ilgiau.

Iš tiesų, į EK pasiūlymą nėra įtrauktos taisyklės dėl maitinimo krūtimi. Atsižvelgdama į PSO 
rekomendaciją A55/15 dėl maitinimo krūtimi pirmaisiais gyvenimo mėnesiais svarbos ir taip 
pat į 2000 m. TDO konvencijos Nr. 183 10 straipsnio nuostatą, kuria rekomenduojama, kad 
moterys privalo turėti teisę į vieną ar daugiau pertraukų kasdien maitinimui krūtimi arba į 
sumažintą darbo laiką, pranešėja siūlo numatyti teisę į sutrumpintą darbo laiką maitinimui, 
neprarandant jokių išimtinių teisių.

4. Pašalpa

EK pasiūlyme numatyta per motinystės atostogas mokėti mėnesinę pašalpą, atitinkančią 
100 % paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo. Tačiau ši taisyklė 
nėra privaloma.

Per motinystės atostogas mokant mėnesio atlyginimo dydžio pašalpą, užtikrinama, kad 
moteris, nuspręsianti turėti vaikų, nepatirs finansinių nuostolių. Pašalpa negali būti mažesnė
nei 80% paskutinio mėnesio atlyginimo arba vidutinio mėnesio atlyginimo. Tai tinkamas 
ribos lygis, kuriuo bus užtikrinama, kad šeimos, ypač kuriose yra tik vienas iš tėvų, nesusidurs 
su neturtu ir socialine atskirtimi.

5. Draudimas atleisti iš darbo
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Apskritai siūlomi pakeitimai, susiję su draudimu atleisti iš darbo ir su darbuotojų teisėmis, yra 
teigiami. Šios teisės turėtų būti suteikiamos ir tėvui per tėvystės atostogas.

EK pasiūlymu draudžiama atleisti iš darbo darbuotoją nuo nėštumo laikotarpio pradžios iki 
tol, kol praeina 6 mėnesiai po motinystės atostogų pabaigos; šis laikotarpis turi būti pailgintas 
iki metų, nes daugeliu atvejų darbuotojoms tenka prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, o tam 
reikia laiko.

Pranešėja teigiamai vertina su šiuo klausimu susijusius įtrauktus pakeitimus, įskaitant 
darbuotojos teisę grįžti į savo darbą ar lygiavertes pareigas ne mažiau palankiomis sąlygomis 
ir naudotis visomis geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias ji būtų turėjusi teisę, kol nedirbo. 
Tačiau pranešėja pasisako už tai, kad būtų pabrėžiama, jog vadinamosios „lygiavertės“ 
pareigos, iš tiesų būtų lygiavertės atliekamų funkcijų bei už jas mokamo atlyginimo atžvilgiu.

6. Lankstumas organizuojant darbą

Pranešėja pripažįsta, kaip svarbu, kad į pasiūlymą įtraukta ir nuostata, kuria numatoma, kad 
grįždama po motinystės atostogų darbuotoja turi teisę prašyti darbdavio pakeisti darbo laiką ir 
pobūdį. Darbdavys ne tik privalo svarstyti tokį prašymą, bet taip pat jį patenkinti, jei tik šis 
prašymas yra motyvuotas.

Atsižvelgiant į skatinimą vyrams ir moterims dalytis atsakomybe už šeimą, ši teisė turi būti 
taikoma ir tėvui. Tai, jog moterys daug dažniau nei vyrai naudojasi šiomis nuostatomis, 
sugriauna pusiausvyrą tarp vienų ir kitų, o tai turi neigiamos įtakos moterų padėčiai 
profesinėje vietoje bei jos ekonominei nepriklausomybei.

Pranešėjas mano, kad ypač svarbu sukurti naują taisyklę, kuri suteiktų nėščioms ir neseniai 
pagimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms darbuotojoms, taip pat ir tėvui, kuris naudojosi 
tėvystės atostogomis, galimybę atsisakyti teikti papildomas paslaugas.

7. Sveikata ir sauga

Šiame pasiūlyme rizikos įvertinimui skiriama daugiausia dėmesio. Vis dėlto, nėra numatyta 
jokia prevencinė priemonė siekiant išvengti bet kokios rizikos reprodukcinei sistemai. 
Taisyklėmis darbdavys neįpareigojamas taikyti jokių priemonių iki tos dienos, kai jis 
informuojamas apie darbuotojos nėštumą, o tai įvyksta apie septintą ar aštuntą neštumo 
savaitę. Tačiau vaisiaus apsigimimų rizika dažniausiai atsiranda pirmomis nėštumo 
savaitėmis.

Pakitimų bei genetinių anomalijų sukėlėjai, lemiantys nevaisingumą, apsigimimus, 
chromosomų išsiderinimą, gali turėti įtakos vyrams ir moterims prieš apvaisinimą, taip pat jie 
ypač kenksmingi vaisiui.

Pranešėja reiškia savo susirūpinimą šiuo klausimu ir mano, kad nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba krūtimi maitinančių darbuotojų atvejo negalima vertinti izoliuotai. Labai 
svarbu skatinti prevencinių priemonių, kurios užtikrintų tinkamą rizikos darbo vietoje 
įvertinimo vykdymą, taikymą, visada, kai į darbą priimami vaisingo amžiaus vyrai ir moterys.

8. Poveikio tyrimas
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Pranešėjas mano, kad būtina tiksliai įvertinti ilgesnių motinystės atostogų sąnaudas ir naudą 
moterims ir visuomenei. Palengvinus maitinimą krūtimi galima būtų sutaupyti sveikatos 
išlaidų sąskaita ir būtų galimas teigiamas poveikis aplinkai ir namų ūkių perkamajai galiai.
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