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Tarkistus 1
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että yrittäjyyden 
valinneet naiset ilmoittavat miehiä 
useammin tärkeimmäksi vaikuttimekseen 
työn ja perhe-elämän välisen tasapainon 
ja/tai taloudellisen välttämättömyyden;

Or. en

Tarkistus 2
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että itsenäinen 
ammatinharjoittaminen ei monissa 
tapauksissa ole kyseisen henkilön 
ensisijainen valinta, vaan pikemminkin 
välttämättömyys, koska muita 
työmahdollisuuksia ei ole tai ei ole 
käytettävissä riittävän joustavia 
työjärjestelyjä työ- ja hoitotehtävien 
yhdistämiseksi; katsoo, että mainitunlaiset 
olosuhteet ovat pahentuneet kriisiaikoina, 
ja tällöin olosuhteiden pakosta itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi ryhtyneiden 
henkilöiden, erityisesti naisten, määrä on 
lisääntynyt;

Or. en

Tarkistus 3
Marije Cornelissen
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivat naiset ovat 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
keskuudessa vähemmistönä mutta että 
heidän todennäköisyytensä köyhtymiseen 
on suurempi;

Or. en

Tarkistus 4
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että se, että 
itsenäiset ammatinharjoittajat jäävät 
ilman asianmukaisia eläkeoikeuksia, 
sairauspäivärahaa, palkallista vapaata ja 
muita sosiaaliturvan muotoja, pahentaa 
sukupuolten välistä palkkakuilua
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivien naisten osalta etenkin heidän 
eläkkeelle siirtymisensä jälkeen;

Or. en

Tarkistus 5
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että yhä suurempi 
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määrä itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
erityisesti naisia, joilla on liian vähän 
työtä tai työtä, joka on huonosti palkattua, 
putoaa köyhyysrajan alapuolelle, vaikka 
he eivät ole virallisesti rekisteröityjä 
työttömiksi;

Or. en

Tarkistus 6
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. katsoo, että itsenäisten 
ammatinharjoittajien tilanteesta, 
työoloista, sosiaaliturvajärjestelyistä ja 
työ- ja hoitotehtävien yhteensovittamisesta 
ei ole riittävästi luotettavaa, tarkkaa ja 
vertailukelpoista tietoa;

Or. en

Tarkistus 7
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen 
sijasta yksilöön, jolloin kaikki, myös 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen 
sijasta yksilöön, jolloin kaikki, myös 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
sekä työttömät ja laittomasti maassa 



PE522.771v01-00 6/26 AM\1007655FI.doc

FI

suojelusta; oleskelevat maahanmuuttajat, voivat 
hyötyä riittävästä sosiaalisesta suojelusta;

Or. es

Tarkistus 8
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta tarjota parempi 
yleinen sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet 
työsopimuksen sijasta yksilöön, jolloin 
kaikki, myös itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

1. korostaa tarvetta taata eläkkeet, 
sairaudet ja työtapaturmat kattava 
sosiaaliturvajärjestelmä, joka koskee 
itsenäisiä ammatinharjoittajia ja 
itsenäisen ammatinharjoittajan 
elinkeinotoimintaan osallistuvia 
puolisoita tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettuja 
kumppaneita;

Or. fr

Tarkistus 9
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen 
sijasta yksilöön, jolloin kaikki, myös 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät 

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaali- ja terveysturva ja edistää 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvaa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kytkemään sosiaaliturvan ja 
sosiaaliseen suojeluun liittyvät oikeudet 
työsopimuksen sijasta yksilöön, jolloin 
kaikki, myös itsenäiset ammatinharjoittajat 
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sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

ja työntekijät sopimustyypistä tai asemasta 
riippumatta, voivat hyötyä riittävästä 
sosiaalisesta suojelusta;

Or. en

Tarkistus 10
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen 
sijasta yksilöön, jolloin kaikki, myös 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen 
sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; 
kehottaa jäsenvaltioita kytkemään 
sosiaaliturvan ja sosiaaliseen suojeluun 
liittyvät oikeudet työsopimuksen sijasta 
yksilöön, jolloin kaikki, myös itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

Or. fr

Tarkistus 11
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa tarvetta tarjota parempi 
yleinen sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kytkemään sosiaaliturvan ja sosiaaliseen 
suojeluun liittyvät oikeudet 
työsopimuksen sijasta yksilöön, jolloin 
kaikki, myös itsenäiset 

1. korostaa, että kaikilla on oikeus 
sosiaaliturvaan ja suojeluun sairauden, 
vanhuuden, vammaisuuden, leskeksi 
joutumisen ja työttömyyden perusteella 
sekä tilanteissa, joissa toimeentulo tai 
työkyky on heikentynyt, ja että 
jäsenvaltioiden vastuulla on 
yhdenmukaisen ja hajautetun 
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ammatinharjoittajat ja työntekijät 
sopimustyypistä tai asemasta riippumatta, 
voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta 
suojelusta;

sosiaaliturvajärjestelmän järjestäminen, 
koordinointi ja ylläpitäminen yhteistyössä 
ammattiyhdistysten ja muiden 
työntekijöitä edustavien järjestöjen ja 
edunsaajajärjestöjen kanssa;

Or. pt

Tarkistus 12
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että naisten työllistyvyydestä 
saatavilla olevien tilastotietojen mukaan 
naiset kärsivät enemmän epävarmoista 
työolosuhteista ja ovat alttiimpia 
irtisanomisille, minkä vuoksi naisten 
nauttima sosiaaliturvajärjestelmien suoja 
on heikompi; 

Or. pt

Tarkistus 13
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
takaamaan kaikille työntekijöille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen 
uudelleen jakamalla olemassa oleva EU:n 
rahoitus ja kansallinen rahoitus siten, 
ettei se kata vain vakinaisia työtekijöitä, 
vaan kaikentyyppisissä työsuhteissa olevat 
työntekijät ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat;
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Or. en

Tarkistus 14
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että naisten ja miesten 
työllisyyden ero on Euroopassa yhä 
huomattava, ja katsoo, että naisten 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
toimimisen edistämisellä voi olla suuri 
merkitys köyhyyden vähentämisessä;

Or. en

Tarkistus 15
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tiettyjen jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmiä on tarpeen 
parantaa ja saattaa ne avoimiksi 
pyrkimyksenä saada aikaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien tukea koskevat 
oikeudenmukaisemmat normit erityisesti 
raskauden ja äitiysloman osalta;

Or. en

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että useiden 
jäsenvaltioiden julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä parhaillaan 
toteutettavat talousarvioleikkaukset ja 
yksityistämiset vahingoittavat julkisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja vaarantavat 
työntekijöiden ja tavallisten kansalaisten 
oikeudet sosiaaliseen suojeluun; pitää 
erityisen valitettavina seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen kohdistuvia 
leikkauksia, jotka vaikuttavat erityisesti 
naisiin, joiden papa-kokeet, 
mammografiatutkimukset ja 
gynekologiset tarkastukset viivästyvät eikä 
niitä enää toteuteta vuosittain;

Or. es

Tarkistus 17
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että useissa jäsenvaltioissa 
on tarpeen uudistaa eläkejärjestelmät, 
jotta voidaan mukautua väestökehitykseen 
ja muutoksiin työmarkkinoilla, ja 
korostaa, että uudistusten on oltava 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että 
niillä on vahvistettava 
solidaarisuusmekanismeja ja sukupuolten 
tasa-arvoa; korostaa, että uudistukset olisi 
toteuttava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja 
uudistuksista on tiedotettava 
asianmukaisesti kansalaisille;

Or. fr
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Tarkistus 18
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että väestön vanheneminen 
ja alhainen syntyvyys EU:ssa voivat 
vaarantaa sosiaaliturvajärjestelmien 
kestävyyden, millä olisi kielteisiä 
seurauksia taloudelle;

Or. pt

Tarkistus 19
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että erityisesti itsenäiset 
ammatinharjoittajanaiset kohtaavat 
esteitä sosiaaliturvaan liittyvien 
yksilöllisten oikeuksien saavuttamisessa ja 
että näillä esteillä on pitkän aikavälin 
kielteisiä vaikutuksia sosiaaliturvaan 
liittyvien oikeuksien saamisessa; kehottaa 
jäsenvaltioita vähentämään hallinnollisia 
esteitä, jotka liittyvät itsenäisten 
ammatinharjoittajien mahdollisuuksiin 
saada sosiaaliturva;

2. korostaa, että miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin
2010/41/EU nojalla jäsenvaltioiden on 
poistettava kaikki esteet, jotka estävät 
ainoastaan naisia ja heidän puolisoitaan 
tai kansallisessa lainsäädännössä 
tunnustettuja kumppaneitaan saamasta 
sosiaaliturvaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska



PE522.771v01-00 12/26 AM\1007655FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että erityisesti itsenäiset 
ammatinharjoittajanaiset kohtaavat esteitä 
sosiaaliturvaan liittyvien yksilöllisten 
oikeuksien saavuttamisessa ja että näillä 
esteillä on pitkän aikavälin kielteisiä 
vaikutuksia sosiaaliturvaan liittyvien 
oikeuksien saamisessa; kehottaa 
jäsenvaltioita vähentämään hallinnollisia 
esteitä, jotka liittyvät itsenäisten 
ammatinharjoittajien mahdollisuuksiin 
saada sosiaaliturva;

2. korostaa, että erityisesti itsenäiset 
ammatinharjoittajanaiset kohtaavat esteitä 
sosiaaliturvaan liittyvien yksilöllisten 
oikeuksien saavuttamisessa ja että näillä 
esteillä on pitkän aikavälin kielteisiä 
vaikutuksia sosiaaliturvaan liittyvien 
oikeuksien saamisessa; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan hallinnollisia 
esteitä, jotka liittyvät itsenäisten 
ammatinharjoittajien mahdollisuuksiin 
saada sosiaaliturva;

Or. pl

Tarkistus 21
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. palauttaa mieliin, että pidempi ja 
paremmin palkittu miesten ja naisten 
jakama vanhempainloma, joka 
luokiteltaisiin sosiaaliturvamaksujen 
osalta kokopäivätyöksi, voisi olla 
merkittävä kannustin syntyvyyden 
lisäämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 22
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että naiset keskeyttävät 
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miehiä useammin työuransa tai tekevät 
osa-aikatöitä voidakseen hoitaa lapsiaan, 
iäkkäitä omaisiaan, hoivaa tarvitsevia tai 
sairaita omaisiaan, ja näin ollen he 
saattavat valita osa-aikatyön tai 
matalapalkkaisen työn, mikä puolestaan 
vaikuttaa kielteisesti heidän 
eläkkeeseensä ja altistaa heidät miehiä 
enemmän köyhyysriskille; kehottaa 
jäsenvaltioita huomioimaan nämä 
työskentelyn keskeytymisjaksot todellisina 
vakuutusjaksoina eläkeoikeuksien ja 
määrittelemiseksi ja niiden laskemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 23
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että hoidon tarpeessa 
olevalle henkilölle tarjottavan hoidon 
kustannukset aiheuttavat monia eri 
kysymyksiä sekä sosiaaliturvaan liittyvistä 
tuista että vanhuksia hoitavien perheiden 
verotuksellisista eduista, ja varoittaa 
joissakin jäsenvaltioissa käytössä olevista 
verotoimenpiteistä, joilla tuetaan 
vanhuksia vanhainkoteihin lähettäviä 
perheitä, mikä syrjii kielteisellä tavalla 
vanhuksia kotona hoitavia perheitä; 

Or. pt

Tarkistus 24
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia 
ryhmävakuutuksia ja tukemaan niitä; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
itsenäiset ammatinharjoittajat voivat 
hyödyntää kollektiivisia ja 
solidaarisuuteen perustuvia 
eläkejärjestelmiä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 25
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa eurooppalaisia 
työmarkkinaosapuolia, komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan taloudellisesti 
riippuvaisten itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ongelmaa ja 
etsimään käytännön ratkaisuja erityisesti 
niillä aloilla, joilla rajat ylittävillä 
toiminnoilla on suuri merkitys, sekä 
heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten 
kotityöntekijöitä ja matalapalkkaisia 
työntekijöitä ajatellen;

Or. en

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja 
helpottamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja erityisesti naisten 
järjestäytymistä, jotta voidaan lisätä 
heidän mahdollisuuksiaan puolustaa 
yhteisiä etujaan;

Or. en

Tarkistus 27
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kannustaa työmarkkinaosapuolia 
vaihtamaan ammattijärjestöjen ja 
ammattialan järjestöjen kesken tietoa 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
tarjottuja palveluja, näennäisyrittäjyyttä 
ja omaan lukuunsa tapahtuvan itsenäisen 
ammatinharjoittamisen järjestämistä 
koskevista toimivista ratkaisuista;

Or. en

Tarkistus 28
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 

Poistetaan.
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vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

Or. fr

Tarkistus 29
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoito- ja 
koulutuspalvelujen saannin sekä 
varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

Or. en

Tarkistus 30
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä julkisista 
palveluista ja asiaankuuluvista vero- ja 
sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

Or. en
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Tarkistus 31
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien mahdollisuudet 
hyötyä asiaankuuluvista vero- ja 
sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

Or. fr

Tarkistus 32
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
julkisten, maksuttomien ja laadukkaiden
lastenhoitopalvelujen saannin sekä 
varmistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien yhtäläiset 
mahdollisuudet hyötyä asiaankuuluvista 
vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

Or. pt

Tarkistus 33
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU pitkälle menevää 
tarkistamista1, jotta taataan paremmat 
äitiys- ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

Poistetaan.

__________________
1 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 34
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU pitkälle menevää 
tarkistamista1, jotta taataan paremmat 
äitiys- ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

Poistetaan.

__________________
1 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 35
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista, jotta taataan paremmat 
äitiys- ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista; 

__________________ __________________
1 EUVL L 180, 15. heinäkuuta 2010, s. 1. 1 EUVL L 180, 15. heinäkuuta 2010, s. 1.

Or. en

Tarkistus 36
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista, jotta taataan paremmat äitiys-
ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista, jotta taataan paremmat äitiys-
ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet, ja toteaa, että 
jäsenvaltioiden tehtävänä on taata 
sosiaaliturvan avulla itsenäisten 
ammatinharjoittajien oikeus 
vanhemmuuteen;

__________________ __________________
1 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1. 1 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.

Or. pt
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Tarkistus 37
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista, jotta taataan paremmat äitiys-
ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 
2010/41/EU1 pitkälle menevää 
tarkistamista, jotta taataan paremmat
äitiys-, isyys-, adoptio-, omaishoito- ja 
hoitovapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

__________________ __________________
1 EUVL L 180, 15. heinäkuuta 2010, s. 1. 1 EUVL L 180, 15. heinäkuuta 2010, s. 1.

Or. en

Tarkistus 38
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii Euroopan unionin neuvostoa 
hyväksymään kannan Euroopan 
parlamentin hyväksymästä ehdotuksesta 
tarkistaa toimenpiteistä raskaana olevien 
ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 
annettu neuvoston direktiivi 92/85/ETY; 
palauttaa mieliin, että Euroopan 
parlamentin hyväksymä ehdotus sisältää 
tärkeitä tähän alaan ja syntyvyyden 
kannustamiseen liittyviä toimenpiteitä, 
jotka koskevat miesten ja naisten perhe-
ja työelämän yhteensovittamisen 
parantamista; 
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Or. pt

Tarkistus 39
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa neuvostoa hyväksymään 
vihdoin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin, jolla muutetaan 
neuvoston direktiiviä 92/85/ETY 
toimenpiteistä raskaana olevien ja 
äskettäin synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä;

Or. es

Tarkistus 40
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan 
vapaaehtoisuuteen pohjautuva joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

Or. es
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Tarkistus 41
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä myös 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
heidän puolisoidensa tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
kumppaniensa kohdalla nopeuttamalla 
7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun 
direktiivin 2010/41/EU 7 ja 8 artiklan 
soveltamista;

Or. fr

Tarkistus 42
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi, koska on huomattu, 
että itsenäinen ammatinharjoittaminen on 
EU:ssa tasaisessa kasvussa;

Or. en
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Tarkistus 43
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka;

Or. fr

Tarkistus 44
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita lyhentämään 
työaikoja ja edistämään työhön ja 
perheeseen liittyvien velvollisuuksien 
yhdistämistä siten, että työntekijöille 
mahdollistetaan heidän pyynnöstään
joustava työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

Or. pt

Tarkistus 45
Marije Cornelissen
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
työhön ja perheeseen liittyvien 
velvollisuuksien yhdistämistä siten, että 
työntekijöille mahdollistetaan joustava 
työaika ja työskentelypaikka, jotta 
vältetään se, että ainoa mahdollisuus 
joustavuuteen on ryhtyä taloudellisesti 
riippuvaiseksi tai vastoin tahtoaan 
toimivaksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi;

Or. en

Tarkistus 46
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii jäsenvaltioita ryhtymään 
toimenpiteisiin joustavuuden lisäämiseksi 
miesten ja naisten työaikojen 
järjestämisessä edistämällä joustavia 
työaikoja, etätyötä ja osa-aikatyötä hoidon 
tarjoamiseksi lapsille ja hoidon tarpeessa 
oleville henkilöille ilman, että sillä on 
kielteisiä seurauksia työntekijöiden 
sosiaalietuuksille;

Or. pt

Tarkistus 47
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii jäsenvaltioita säätämään 
lakeja, joilla torjutaan näennäisesti 
itsenäistä ammatinharjoittamista, eli 
tilannetta, jossa työntekijät toimivat 
palveluntarjoajina vakituisessa työssä, 
sillä naiset kärsivät eniten 
tämänkaltaisesta epävarmasta työstä;

Or. pt

Tarkistus 48
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että palkatuilla 
työntekijöillä, itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla ja niillä, jotka ovat 
siirtymässä työsuhteesta itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen, on oltava 
mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen 
ja uudelleenkoulutukseen; kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita poistamaan 
täydennyskoulutusta ja 
uudelleenkoulutusta haittaavat esteet sekä 
edistämään kaikkien ihmisten elinikäistä 
oppimista;

Or. sv

Tarkistus 49
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
naimattomien naisten ja lesbojen pääsyn 
hedelmöityshoitoihin ja avusteisiin 
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lisääntymishoitoihin;

Or. es

Tarkistus 50
Regina Bastos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
sosiaalitoimia ja -palveluja, jotka koskevat 
lapsista, iäkkäistä ja muista hoivaa 
tarvitsevista ihmisistä huolehtimista, jotta 
miehet ja naiset voivat jatkaa ansiotyötä, 
mikäli he näin toivovat;

Or. fr


