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Изменение 15
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Съображение 4

Позиция на Съвета Изменение

(4) Европейският парламент 
последователно е приканвал Комисията 
да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, 
по-специално, за да се повиши 
закрилата на самостоятелно заетите 
жени по време на майчинство и да се 
подобри положението на съпрузите на 
самостоятелно заети лица в селското 
стопанство.

(4) Европейският парламент 
последователно е приканвал Комисията 
да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, 
по-специално, за да се повиши 
закрилата на самостоятелно заетите 
жени по време на майчинство и да се 
подобри положението на съпрузите на 
самостоятелно заети лица в селското 
стопанство.

Or. ro

Обосновка

Обхватът на директивата не следва да се ограничава до самостоятелно заетите 
лица и техните съпрузи/ги или признати партньори в сферата на селското 
стопанство.  Тези, които са избрали свободни професии или са самостоятелно заети 
занаятчии или търговци не следва да бъдат санкционирани затова, че са избрали да 
работят като самостоятелно заети лица в област, различна от селското 
стопанство. 

Изменение 16
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Съображение 16

Позиция на Съвета Изменение

(16) Предвид участието им в семейна 
стопанска дейност съпрузите или, 
когато и доколкото са признати от 
националното право – партньорите на 
семейни начала на самостоятелно заети 
лица с достъп до система за социална 
закрила следва също да имат право да се 
ползват от социална закрила. От 

(16) Предвид участието им в семейна 
стопанска дейност съпрузите или, 
когато и доколкото са признати от 
националното право – партньорите на 
семейни начала на самостоятелно заети 
лица с достъп до система за социална 
закрила следва също да имат право да се 
ползват от социална закрила. От 
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държавите-членки следва да се изисква 
да предприемат необходимите мерки за 
организиране на тази социална закрила 
в съответствие с националното право. 
По-конкретно, държавите-членки могат 
да решават дали тази социална закрила 
следва да се прилага задължително или 
на доброволен принцип. Държавите-
членки могат да предвидят социалната 
закрила да бъде пропорционална на 
участието в дейностите на 
самостоятелно заетото лице и/или на 
размера на вноските. Без да се засяга 
настоящата директива, държавите-
членки могат да запазят националните 
разпоредби, с които достъпът до 
специални системи за социална закрила 
или до определени равнища на закрила, 
включително специални условия за 
финансиране, се ограничава до 
определени групи самостоятелно заети 
лица или професии, при условие че 
съществува достъп до обща система.

държавите-членки следва да се изисква 
да предприемат необходимите мерки за 
организиране на тази социална закрила 
в съответствие с националното право. 
По-конкретно, държавите-членки могат 
да решават дали тази социална закрила 
следва да се прилага задължително или 
на доброволен принцип. Държавите-
членки могат да предвидят социалната 
закрила да бъде пропорционална на
участието в дейностите на 
самостоятелно заетото лице и/или на 
размера на вноските. Без да се засяга 
настоящата директива, държавите-
членки могат да запазят националните 
разпоредби, с които достъпът до 
специални системи за социална закрила 
или до определени равнища на закрила, 
включително специални условия за 
финансиране, се ограничава до 
определени групи самостоятелно заети 
лица, като самостоятелно заетите 
лица в неблагоприятно положение, 
които са членове на малцинствена 
група или професии, при условие че 
съществува достъп до обща система.

Or. en

Изменение 17
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) Икономическата и физическата 
уязвимост на бременните самостоятелно 
заети жени и бременните съпруги и, 
когато и доколкото са признати от 
националното право – бременните жени 
партньори на семейни начала на 
самостоятелно заети лица налага 
необходимостта да им бъде 
предоставено право на обезщетения при 

(17) Икономическата и физическата 
уязвимост на бременните самостоятелно 
заети жени и бременните съпруги и, 
когато и доколкото са признати от 
националното право – бременните жени 
партньори на семейни начала на 
самостоятелно заети лица налага 
необходимостта да им бъде 
предоставено право на обезщетения при 
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майчинство. Държавите-членки запазват 
компетентност да организират 
отпускането на такива обезщетения, 
включително да определят размера на 
вноските, както и всички разпоредби по 
отношение на обезщетенията и 
плащанията, при условие че са спазени 
минималните изисквания на настоящата 
директива. По-конкретно, те могат да 
определят периода преди и/или след 
раждане, през който се предоставя право 
на обезщетения при майчинство. Освен 
това, при определянето на размера на 
вноските и/или обезщетенията може 
да се вземе предвид икономическото 
положение на съответното лице или 
семейство.

майчинство. Държавите-членки запазват 
компетентност да организират 
отпускането на такива обезщетения, 
включително да определят размера на 
вноските, както и всички разпоредби по 
отношение на обезщетенията и 
плащанията, при условие че са спазени 
минималните изисквания на настоящата 
директива. По-конкретно, те могат да 
определят периода преди и/или след
раждане, през който се предоставя право 
на обезщетения при майчинство.

Or. ro

Обосновка

Икономическото положение, в което се намира лицето или семейството, е мъгляв 
критерий с широк набор от конотации, които варират в различните държави-членки. 

Изменение 18
Astrid Lulling

Позиция на Съвета
Съображение 17 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17а) Продължителността на 
периода, през който на 
самостоятелно заетите лица от 
женски пол и съпругите или, когато и 
доколкото това е признато от 
националното законодателство, на 
жените партньори на семейни начала
на самостоятелно заетите лица се 
разрешава да се ползват с 
обезщетенията при майчинство , е 
сходна с продължителността на 
отпуска по майчинство за 
служителите, който понастоящем 
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съществува на равнище ЕС.  Ако 
продължителността на отпуска по 
майчинство, предвиден за 
служителите, е променена на 
равнище ЕС, Комисията следва да 
докладва пред Европейския парламент 
и Съвета, като представи оценка 
дали продължителността на 
обезщетенията при майчинство за 
самостоятелно заетите лица от 
женски пол и съпругите и жените 
партньори на семейни начала , 
посочени в член 2, следва също така 
да бъде променена.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да отчете търпящото развитие положение със 
защитата на майчинството за заетите жени и да позволи изменение на срока на 
получаване на обезщетенията за майчинство, полагащи се на самостоятелно заети 
жени и на съпругите или жените партньори на семейни начала, ако доклад на 
Комисията за оценка на положението съдържа предложение за изменение в този 
смисъл.

Изменение 19
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Съображение 17 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

Самостоятелно заетите лица, които 
са бременни, както и бременните 
съпруги и когато това е признато от
националното законодателство, 
бременните жени партньори на 
семейни начала на самостоятелно 
заетите лица имат право на 
обезщетението при майчинство, на 
което имат право жените 
работнички съгласно Директива 
92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 
1992 г. относно безопасността и 
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здравето по време на работа на 
бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки.
Ако възникнат промени в 
продължителността на отпуска по 
майчинство, предвиден в Директива 
92/85/ЕИО, самостоятелно заетите 
лица, които са бременни, както и 
бременните съпруги или когато това 
е признато от националното 
законодателство, бременните жени 
партньори на семейни начала се 
ползват автоматично от новите 
разпоредби.

Or. ro

Обосновка

Самостоятелно заетите лица и техните съпруги или жени партньори на семейни 
начала, които решават да имат дете, се лишени от доходи по време на 
продължителността на периода на прекъсване на дейност. По-голямата част от 
самостоятелно заетите лица извършват сами своята дейност и не могат да 
разчитат на работодатели, които да им пазят работните места и следователно 
трябва или да спестяват за предстоящия период или да продължат да работят по 
време на бременността и веднага след раждането на детето. Следователно те 
следва да се ползват от социалните придобивки и разпоредбите за платен отпуск 
съгласно Директива 92/85/ЕИО.   

Изменение 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Позиция на Съвета
Съображение 17 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17а) Периодът, за който се 
предоставят обезщетения при 
майчинство на самостоятелно заети 
лица от женски пол и на 
участващите съпруги или, когато и 
доколкото са признати от 
националното законодателство, на 
жените партньори на семейни начала 
на самостоятелно заети лица следва 
да бъде равен на продължителността 
на отпуска по майчинство за 
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работещите по трудово 
правоотношение, в съответствие с 
разпоредбите на националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 21
Ilda Figueiredo

Позиция на Съвета
Съображение 17 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17а) Периодът, за който на 
самостоятелно заетите лица и 
техните съпруги се разрешава 
ползването на обезщетения при 
майчинство, е равен на този, 
определен от Директива 92/85/ЕИО на 
Съвета от 19 октомври 1992 г. 
относно безопасността и здравето по 
време на работа на бременни 
работнички и на работнички родилки 
или кърмачки.

Or. pt

Обосновка

Самостоятелно заетите лица и техните съпруги следва да се ползват от правата, 
установени от настоящата или бъдеща директива относно въпросите в тази област.

Изменение 22
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Съображение 17 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17б) Самостоятелно заетите лица, 
които са бременни, както и 
бременните съпруги и когато това е 
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признато от националното 
законодателство, бременните жени 
партньори на семейни начала на 
самостоятелно заетите лица имат 
правото да изберат периода на 
задължителния отпуск по 
майчинство, в рамките на 
ограниченията, установени от 
Директива 92/85/ЕИО.

Or. ro

Обосновка

Да се прекъсне присъствието на дадено лице на пазара на труда за целите на 
ползването на задължителен отпуск по майчинство може в някои случаи да доведе до 
загуба на контакти и мрежи от клиенти. 

Изменение 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Позиция на Съвета
Съображение 18 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(18а) Националните правителства 
следва да гарантират, че на 
самостоятелно заетите лица, които 
са бременни или току-що са родили и 
кърмят, както и на съпругите на 
самостоятелно заетите лица, които 
помагат в рамките на компанията 
или бизнеса, които са бременни или 
току-що са родили и кърмят, се 
предоставя свободен достъп до 
услугите, необходими при 
майчинство.

Or. en
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Изменение 24
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Съображение 20

Позиция на Съвета Изменение

(20) Лица, които са били подложени на 
дискриминация, основана на пола, 
следва да разполагат с подходящи 
средства за правна защита. С цел да се 
предостави по-ефективна защита, следва 
да се даде право на сдружения, 
организации и други юридически лица 
да участват в производства по 
определен от държавите-членки начин, 
както от името на жертвата, така и като 
подпомагаща страна, без да се засягат 
националните процесуални правила за 
представителство и защита пред 
съдилищата.

(20) Лица, които са били подложени на 
дискриминация, основана на пола, 
следва да разполагат с подходящи (не 
касае българската езикова редакция) 
средства за правна защита. С цел да се 
предостави по-ефективна защита, следва 
да се даде право на сдружения, 
организации и други юридически лица 
да участват в производства по 
определен от държавите-членки начин, 
както от името на жертвата, така и като 
подпомагаща страна, без да се засягат 
националните процесуални правила за 
представителство и защита пред 
съдилищата.

Or. en

Изменение 25
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Съображение 20 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(20а) Самостоятелно заетите лица и 
съпругите на самостоятелно заетите 
лица и, когато и доколкото са 
признати от националното 
законодателство, жените партньори 
на семейни начала на самостоятелно 
заети лица, принадлежащи на 
категория в неравностойно 
положение като малцинствена група, 
с физически недостатъци, или които 
не биха имали иначе достатъчни 
средства за предприемане на съдебно 
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производство в случай на нарушаване 
на техните законни права, следва да 
имат право на правна помощ и на 
съвет при по-ниска тарифа или 
безплатно, в рамките на 
възможното, от страна на 
съответните правни сдружения, 
организации или други образувания.

Or. en

Изменение 26
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Съображение 21

Позиция на Съвета Изменение

(21) Защитата от дискриминация, 
основана на пола, на самостоятелно 
заети лица, съпрузи на самостоятелно 
заети лица и, когато и доколкото са 
признати от националното право —
партньори на семейни начала на 
самостоятелно заети лица, следва да 
бъде подкрепена във всяка държава-
членка от един или няколко органа с 
необходимата компетентност за 
анализиране на тези проблеми, за 
проучване на възможните решения и за 
осигуряване на практическа помощ на 
жертвите. Посоченият орган или органи 
могат да съвпадат с натоварените на 
национално равнище със защитата на 
правата на човека, закрилата на 
правата на личността или 
прилагането на принципа на равно 
третиране.

(21) Защитата от дискриминация, 
основана на пола, на самостоятелно 
заети лица, съпрузи на самостоятелно 
заети лица и, когато и доколкото са 
признати от националното право —
партньори на семейни начала на 
самостоятелно заети лица, следва да 
бъде подкрепена във всяка държава-
членка от един или няколко органа с 
необходимата компетентност за 
анализиране на тези проблеми, за 
проучване на възможните решения и за 
осигуряване на практическа помощ на 
жертвите. Посоченият орган или органи 
могат да съвпадат с натоварените на 
национално равнище с прилагането на 
принципа на равно третиране.

Or. ro

Обосновка

Въпросите, свързани с равното третиране между мъжете и жените, трябва да се 
разграничават от тези, които са свързани основно със защитата на правата на 
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човека. Лицата, отговарящи за прилагането на разпоредбите на настоящата 
директива в държавите-членки, следва да бъдат тези, отговарящи за прилагането на 
принципа за равно третиране, а не тези - свързани с правата на човека. 

Изменение 27
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Член 5

Позиция на Съвета Изменение

С оглед осигуряване на практика на 
пълно равенство между мъжете и 
жените в професионалния живот 
държавите-членки могат да запазят или 
да приемат мерки по смисъла на 
член 157, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
като например такива, имащи за цел 
насърчаване на предприемачеството 
сред жените.

С оглед осигуряване на практика на 
пълно равенство между мъжете и 
жените в професионалния живот 
държавите-членки могат да запазят или 
да приемат мерки по смисъла на 
член 157, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
като например такива, имащи за цел 
насърчаване на инициативи, свързани 
с предприемачеството сред жените.

Or. en

Изменение 28
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки могат да решават 
дали социалната закрила, посочена в 
параграф 1, се прилага задължително 
или на доброволен принцип. 
Съответно те могат да предвидят 
социалната закрила да се предоставя 
само по искане на съпрузите и 
партньорите на семейни начала, 
посочени в член 2, буква б).

2. Държавите-членки могат да решават 
дали социалната закрила, посочена в 
параграф 1, се прилага задължително 
или на доброволен принцип. Ако дадена 
държава-членка задължи 
самостоятелно заетите лица да 
членуват д дадена схема за социално 
осигуряване, то това е също така 
задължително за техните съпруги и, 
когато това е признато от 
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националното 
законодателство,партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, 
които работят с тях.

Or. ro

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да премахне незадължителния характер на 
социалното осигуряване за съпругите и когато това е признато от националното 
законодателство, за жените партньори на семейни начала, които работят със 
самостоятелно заетите лица Опитът в държавите-членки показва, че когато 
съпругите в това положение имат право да избират дали да членуват или не в дадена 
схема а социално осигуряване, по-голямата част не се присъединяват към нея и не са 
запознати с ползите от схемата за осигуряване, покриваща заболявания, инвалидност 
и периода на старост.

Изменение 29
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени, както и 
съпругите и жените партньори на 
семейни начала, посочени в член 2, 
могат да получават, в съответствие с 
националното право, подходяща помощ 
при майчинство, която позволява 
прекъсване на професионалната им 
дейност поради бременност или 
майчинство за най-малко 14 седмици.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че самостоятелно заетите жени, както и 
съпругите и жените партньори на 
семейни начала, посочени в член 2, 
могат да получават, в съответствие с 
националното право, достатъчна
помощ при майчинство, която позволява 
прекъсване на професионалната им 
дейност поради бременност или 
майчинство за най-малко 14 седмици.

Or. en

Обосновка

Формулировката "адекватна" помощ налага субективна преценка,  докато 
"достатъчна" означава, че държавата-членка е извършила оценка на средните 
разходи в периода на майчинство и прекъсване на извършването на трудова дейност, 
като предлага обезщетение, което да ги покрива.
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Изменение 30
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки могат да 
решават дали помощта при 
майчинство, посочена в параграф 1, се 
отпуска задължително или на 
доброволен принцип. Съответно те 
могат да предвидят тази помощ да се 
предоставя само по искане на 
самостоятелно заетите жени и на 
съпругите и жените партньори на 
семейни начала, посочени в член 2.

заличава се

Or. en

Изменение 31
Norica Nicolai

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

3. Посочената в параграф 1 помощ се 
счита за подходяща, ако гарантира 
доход, еквивалентен най-малко на:

3. Посочената в параграф 1 помощ се 
счита за достатъчна, ако гарантира 
доход, еквивалентен най-малко на:

Or. en

Обосновка

Формулировката "адекватна" помощ налага субективна преценка,  докато 
"достатъчна" означава, че държавата-членка е извършила оценка на средните 
разходи в периода на майчинство и прекъсване на извършването на трудова дейност, 
като предлага обезщетение, което да ги покрива.
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Изменение 32
Astrid Lulling

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 3 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) средната загуба на доход или печалба 
в сравнение със съпоставим предходен 
период в зависимост от максималните 
размери, установени от националното 
право;

б) средната загуба на доход или печалба 
в сравнение със съпоставим предходен 
период в зависимост от максималните 
размери, установени от националното 
право или, когато не съществуват 
никакви приложими национални 
разпоредби, в съответствие с 
разпоредбите на буква а) или б):

Or. en

Изменение 33
Astrid Lulling

Позиция на Съвета
Член 11 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки определят орган 
или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от 
агенции, чиято задача е да 
защитават на национално равнище 
правата на човека, да закрилят 
правата на личността или 
прилагането на принципа на равно 
третиране.

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че органът или 
органите, посочени в съответствие с 
разпоредбите на член 20 от 
Директива 2006/54/ЕО, са също така 
компетентни за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица, обхванати от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отчасти повтаря съдържанието на изменение 9 от първото 
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четене, прието на 6 май 2009 г. и се позовава на член 20 от Директива 2006/54/ЕО, 
който създава органите по равнопоставеността.

Изменение 34
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Член 11 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки определят орган 
или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
чиято задача е да защитават на 
национално равнище правата на 
човека, да закрилят правата на 
личността или прилагането на 
принципа на равно третиране.

1. Държавите-членки определят орган 
или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
чиято задача е прилагането на принципа 
на равно третиране и предоставят 
практическа помощ на жертвите на 
дискриминация.

Or. ro

Обосновка

Въпросите, свързани с равното третиране между мъжете и жените, трябва да се 
разграничават от тези, които са свързани основно със защитата на правата на 
човека. Лицата, отговарящи за прилагането на разпоредбите на настоящата 
директива в държавите-членки, следва да бъдат тези, отговарящи за прилагането на 
принципа за равно третиране, а не тези - свързани с правата на човека. 


