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Amendement 15
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Overweging 4

Standpunt van de Raad Amendement

(4) Het Europees Parlement heeft de 
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, met name met het oog op een 
betere zwangerschapsbescherming voor 
zelfstandig werkzame vrouwen en ter 
verbetering van de situatie van echtgenoten 
van zelfstandigen in de landbouw.

(4) Het Europees Parlement heeft de 
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, met name met het oog op een 
betere zwangerschapsbescherming voor 
zelfstandig werkzame vrouwen en ter 
verbetering van de situatie van echtgenoten 
van zelfstandigen.

Or. ro

Motivering

De richtlijn moet niet alleen maar gelden voor zelfstandigen en hun echtgenoten of 
geregistreerde partners in de landbouw. Zij die hebben gekozen voor vrije beroepen of die 
zelfstandige ambachtslieden of handelaren zijn, mogen niet worden gestraft om dat zij ervoor 
hebben gekozen zelfstandig te zijn in een andere sector dan de landbouw. 

Amendement 16
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Gezien hun deelneming aan de 
activiteiten van het familiebedrijf, dienen 
echtgenoten of, mits en voor zover erkend 
in het nationale recht, levenspartners van 
zelfstandigen die toegang hebben tot een 
stelsel voor sociale bescherming, ook 
sociale bescherming te kunnen genieten. 
De lidstaten moeten worden verplicht om 
de nodige maatregelen te nemen om deze 
sociale bescherming overeenkomstig hun 
nationale recht te organiseren. In het 
bijzonder is het aan de lidstaten om te 
besluiten of deze sociale bescherming op 
een verplichte of vrijwillige grondslag 
moet worden toegepast. De lidstaten 

(16) Gezien hun deelneming aan de 
activiteiten van het familiebedrijf, dienen 
echtgenoten of, mits en voor zover erkend 
in het nationale recht, levenspartners van 
zelfstandigen die toegang hebben tot een 
stelsel voor sociale bescherming, ook 
sociale bescherming te kunnen genieten. 
De lidstaten moeten worden verplicht om 
de nodige maatregelen te nemen om deze 
sociale bescherming overeenkomstig hun 
nationale recht te organiseren. In het 
bijzonder is het aan de lidstaten om te 
besluiten of deze sociale bescherming op 
een verplichte of vrijwillige grondslag 
moet worden toegepast. De lidstaten 
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kunnen bepalen dat deze sociale 
bescherming in verhouding kan staan tot de 
deelneming aan de activiteiten van de 
zelfstandige en/of de hoogte van de 
bijdragen. Onverminderd deze richtlijn 
kunnen de lidstaten nationale bepalingen 
handhaven waarbij de toegang tot 
specifieke socialebeschermingsregelingen 
of tot een bepaald niveau van bescherming, 
inclusief de bijzondere 
financieringsvoorwaarden, wordt beperkt 
tot bepaalde groepen van zelfstandigen of 
zelfstandige beroepen, op voorwaarde dat 
er toegang tot een algemene regeling is.

kunnen bepalen dat deze sociale 
bescherming in verhouding kan staan tot de 
deelneming aan de activiteiten van de 
zelfstandige en/of de hoogte van de 
bijdragen. Onverminderd deze richtlijn 
kunnen de lidstaten nationale bepalingen 
handhaven waarbij de toegang tot 
specifieke socialebeschermingsregelingen 
of tot een bepaald niveau van bescherming, 
inclusief de bijzondere 
financieringsvoorwaarden, wordt beperkt 
tot bepaalde groepen van zelfstandigen, 
zoals benadeelde zelfstandige werknemers 
die lid zijn van een minderheid of 
zelfstandige beroepen, op voorwaarde dat 
er toegang tot een algemene regeling is.

Or. en

Amendement 17
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Overweging 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) De economische en fysieke 
kwetsbaarheid van zwangere zelfstandigen, 
zwangere echtgenoten en, mits en voor 
zover erkend in het nationale recht, 
zwangere levenspartners van zelfstandigen 
maakt het noodzakelijk dat hun het recht 
op zwangerschapsuitkeringen wordt 
toegekend. De lidstaten blijven bevoegd 
voor de organisatie van deze uitkeringen, 
waaronder de vaststelling van de hoogte 
van de bijdragen en alle regelingen 
betreffende uitkeringen en betalingen, mits 
de minimumnormen van deze richtlijn 
worden nageleefd. In het bijzonder kunnen 
zij bepalen gedurende welke periode voor 
en/of na de bevalling recht op 
zwangerschapsuitkeringen wordt verleend.
Tevens kan bij de vaststelling van de 
bijdragen en/of de uitkeringen rekening 
worden gehouden met de economische 
situatie van de betrokken persoon of het 
betrokken gezin.

(17) De economische en fysieke 
kwetsbaarheid van zwangere zelfstandigen, 
zwangere echtgenoten en, mits en voor 
zover erkend in het nationale recht, 
zwangere levenspartners van zelfstandigen 
maakt het noodzakelijk dat hun het recht 
op zwangerschapsuitkeringen wordt 
toegekend. De lidstaten blijven bevoegd 
voor de organisatie van deze uitkeringen, 
waaronder de vaststelling van de hoogte 
van de bijdragen en alle regelingen 
betreffende uitkeringen en betalingen, mits 
de minimumnormen van deze richtlijn 
worden nageleefd. In het bijzonder kunnen 
zij bepalen gedurende welke periode voor 
en/of na de bevalling recht op 
zwangerschapsuitkeringen wordt verleend.
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Or. ro

Motivering

De economische situatie van een persoon of gezin is een onduidelijke norm waaraan een aantal 
per lidstaat verschillende betekenissen gekoppeld is. 

Amendement 18
Astrid Lulling

Standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) De duur van de periode waarin 
aan vrouwelijke zelfstandige werknemers 
en vrouwelijke echtgenotes, dan wel, 
wanneer en indien erkend door de 
nationale wetgeving vrouwelijke 
levensgezellen, zwangerschapsuitkeringen 
worden toegekend is soortgelijk aan de 
duur van het zwangerschapsverlof voor 
werknemers dat momenteel op EU-niveau 
van toepassing is. Indien de duur van het 
zwangerschapsverlof voor werknemers op 
EU-niveau wordt gewijzigd, moet de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag doen en beoordelen of 
de duur van het zwangerschapsverlof voor 
de in artikel 2 bedoelde vrouwelijke 
zelfstandige werknemers en vrouwelijke 
echtgenotes en levensgezellen eveneens 
moet worden aangepast.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om rekening te houden met de evoluerende situatie van de 
zwangerschapsbescherming voor werkneemsters en moet een wijziging mogelijk maken van de 
duur van het recht op zwangerschapsuitkeringen voor vrouwelijke zelfstandigen en echtgenoten 
of levenspartners, indien in een verslag van de Commissie ter beoordeling van de situatie een 
daartoe strekkend voorstel tot wijziging wordt gedaan.
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Amendement 19
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) Zelfstandige werknemers die 
zwanger zijn, de zwangere echtgenotes 
van zelfstandige werknemers of, indien 
erkend door de nationale wetgeving, 
levenspartners, komen in aanmerking 
voor moederschapsuitkeringen, 
gedurende een periode die gelijk is aan 
het zwangerschapsverlof waarop 
vrouwelijke werknemers recht hebben 
overeenkomstig Richtlijn 92/85/EEG van 
de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie. Indien de duur van het 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG wordt gewijzigd, 
gelden de nieuwe bepalingen automatisch 
voor zelfstandige werknemers die zwanger 
zijn, de zwangere echtgenotes van 
zelfstandige werknemers of, indien erkend 
door de nationale wetgeving, 
levenspartners.

Or. ro

Motivering

Zelfstandige werknemers en hun echtgenotes of levenspartners die besluiten kinderen te krijgen 
kunnen zolang hun werkzaamheden onderbroken zijn, geen inkomen verdienen. De meeste 
zelfstandigen voeren hun werkzaamheden alleen uit en kunnen er niet op rekenen dat een 
werkgever hun baan vasthoudt, met het gevolg dat zij moeten sparen voor de komende periode of 
dat zij moeten blijven werken tijdens de zwangerschap en onmiddellijk na de geboorte. Zij 
moeten dus aanspraak kunnen maken op de sociale bescherming en betaald-verlofregelingen 
overeenkomstig Richtlijn 92/85/EEG.   
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Amendement 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) De duur van de periode waarin 
aan vrouwelijke zelfstandige werknemers 
en meewerkende vrouwelijke echtgenotes, 
dan wel, wanneer en indien erkend door 
de nationale wetgeving vrouwelijke 
levensgezellen, zwangerschapsuitkeringen 
worden toegekend, is soortgelijk aan de 
duur van het zwangerschapsverlof voor 
werknemers dat in de nationale wetgeving 
vastgelegd is.

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) De periode gedurende welke 
zelfstandige werknemers en hun 
echtgenotes in aanmerking komen voor 
zwangerschapsuitkeringen is gelijk aan de 
periode die is vastgesteld in Richtlijn 
92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 
1992 inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie.

Or. pt

Motivering

Zelfstandigen en hun echtgenotes moeten de rechten hebben die zijn vastgelegd in de huidige en 
toekomstige richtlijn terzake.
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Amendement 22
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Overweging 17 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 ter) Zelfstandige werknemers die 
zwanger zijn, de zwangere echtgenotes 
van zelfstandige werknemers of, indien 
erkend door de nationale wetgeving, 
levenspartners, hebben het recht binnen 
de in Richtlijn 92/85/EEG vastgelegde 
grenzen de periode te kiezen waarin zij 
hun verplichte zwangerschapsverlof 
opnemen.

Or. ro

Motivering

Onderbreking van de aanwezigheid op de arbeidsmarkt om verplicht zwangerschapsverlof op te 
nemen, kan soms het verlies van contacten en klantennetwerken inhouden. 

Amendement 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Standpunt van de Raad
Overweging 18 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(18 bis) De nationale regeringen moeten 
ervoor zorgen dat zelfstandige 
werknemers die zwanger of onlangs 
bevallen zijn en die borstvoeding geven, 
alsook de echtgenotes van zelfstandige 
werknemers die in het bedrijf meehelpen 
en die zwanger of onlangs bevallen zijn en 
die borstvoeding geven, gemakkelijk 
toegang hebben tot voor het moederschap 
vereiste diensten.

Or. en
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Amendement 24
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Overweging 20

Standpunt van de Raad Amendement

(20) Personen die op grond van geslacht 
zijn gediscrimineerd, dienen over adequate 
mogelijkheden tot rechtsbescherming te 
beschikken. Om een doeltreffender 
bescherming te bieden, moeten ook 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen gerechtelijke stappen
namens of tot steun van slachtoffers 
kunnen ondernemen, al naargelang de 
lidstaten bepalen, onverminderd de 
nationale procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 25
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Overweging 20 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(20 bis) Zelfstandige werknemers en 
echtgenotes van zelfstandige werknemers 
en, wanneer en indien erkend door de 
nationale wetgeving, de levenspartners 
van zelfstandige werknemers die behoren 
tot een benadeelde categorie, zoals 
minderheidsgroepen, lichamelijk 
gehandicapten, of die anders onvoldoende 
middelen zouden hebben om een 
juridische procedure aan te spannen 
indien hun wettelijke rechten worden 
geschonden, moeten voorzover dit 
mogelijk is aanspraak kunnen maken op 
juridische bijstand tegen verlaagd tarief of 
om niet, door de daarvoor in aanmerking 
komende juridische verenigingen, 
organisaties en andere organen.
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Or. en

Amendement 26
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Overweging 21

Standpunt van de Raad Amendement

(21) De bescherming van zelfstandigen en 
van echtgenoten en, mits en voor zover 
erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandigen tegen 
discriminatie op grond van geslacht dient 
te worden versterkt door de aanwezigheid 
in elke lidstaat van een orgaan of meer 
organen met de bevoegdheid om de 
betrokken problemen te onderzoeken, 
mogelijke oplossingen te zoeken en 
concrete bijstand aan de slachtoffers te 
verlenen. Deze organen mogen dezelfde 
zijn als de organen die op nationaal niveau 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
verdediging van de mensenrechten of de 
bescherming van de rechten van het 
individu, of voor de uitvoering van het 
beginsel van gelijke behandeling.

(21) De bescherming van zelfstandigen en 
van echtgenoten en, mits en voor zover 
erkend in het nationale recht, 
levenspartners van zelfstandigen tegen 
discriminatie op grond van geslacht dient 
te worden versterkt door de aanwezigheid 
in elke lidstaat van een orgaan of meer 
organen met de bevoegdheid om de 
betrokken problemen te onderzoeken, 
mogelijke oplossingen te zoeken en 
concrete bijstand aan de slachtoffers te 
verlenen. Deze organen mogen dezelfde 
zijn als de organen die op nationaal niveau 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling.

Or. ro

Motivering

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen moet duidelijk gescheiden blijven van zaken die in 
eerste instantie thuishoren bij mensenrechten. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de 
lidstaten moet worden toevertrouwd aan personen en instanties die zich bezig houden met de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling, niet met mensenrechten. 

Amendement 27
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Artikel 5

Standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten kunnen maatregelen in de zin 
van artikel 157, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, handhaven of aannemen om 

De lidstaten kunnen maatregelen in de zin 
van artikel 157, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, handhaven of aannemen om 
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volledige gelijkheid in de praktijk tussen 
mannen en vrouwen in het beroepsleven te 
waarborgen, bijvoorbeeld om vrouwelijk 
ondernemerschap te stimuleren.

volledige gelijkheid in de praktijk tussen 
mannen en vrouwen in het beroepsleven te 
waarborgen, bijvoorbeeld om 
ondernemerschapsinitiatieven onder 
vrouwen te stimuleren.

Or. en

Amendement 28
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Artikel 7 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten of de in 
lid 1 bedoelde sociale bescherming op een 
verplichte of een vrijwillige grondslag 
wordt toegepast. Dienovereenkomstig 
kunnen zij bepalen dat deze sociale 
bescherming alleen verleend wordt op 
verzoek van de in artikel 2, onder b), 
bedoelde echtgenoten en levenspartners.

2. De lidstaten kunnen besluiten of de in 
lid 1 bedoelde sociale bescherming op een 
verplichte of een vrijwillige grondslag 
wordt toegepast. Indien een lidstaat 
zelfstandige werknemers verplicht toe te 
treden tot een stelsel van sociale 
verzekeringen, is zulks eveneens verplicht 
voor hun echtgenotes, en, indien erkend 
in de nationale wetgeving, met hen samen 
werkende levenspartners.

Or. ro

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een eind te maken aan de vrijblijvendheid van sociale 
verzekering van echtgenotes en, indien erkend in de nationale wetgeving, met hen samen 
werkende levenspartners. Uit de ervaring in de lidstaten blijkt dat de grote meerderheid van de 
echtgenotes die kunnen kiezen of zij al dan niet toetreden tot een stelsel van sociale verzekering, 
niet toetreedt en onwetend blijft van de voordelen van een verzekeringsstelsel dat ziekte, 
invaliditeit en ouderdom dekt.

Amendement 29
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Artikel 8 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat 
vrouwelijke zelfstandigen, echtgenoten en 
vrouwelijke levenspartners, als bedoeld in 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat 
vrouwelijke zelfstandigen, echtgenoten en 
vrouwelijke levenspartners, als bedoeld in 
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artikel 2, overeenkomstig het nationale 
recht een adequate
zwangerschapsuitkering kan worden 
toegekend die het onderbreken van de 
beroepsuitoefening wegens zwangerschap 
of moederschap gedurende ten minste 
14 weken mogelijk maakt.

artikel 2, overeenkomstig het nationale 
recht een zwangerschapsuitkering van 
voldoende omvang kan worden toegekend 
die het onderbreken van de 
beroepsuitoefening wegens zwangerschap 
of moederschap gedurende ten minste 
14 weken mogelijk maakt.

Or. en

Motivering

Een “adequate” uitkering houdt een subjectief oordeel in, terwijl "van voldoende omvang" 
betekent dat de lidstaat de gemiddelde kosten van moederschap en onderbreking van de 
beroepswerkzaamheden heeft beoordeeld en een uitkering aanbiedt ter dekking hiervan.

Amendement 30
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Artikel 8 - lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. De lidstaten kunnen besluiten of de in 
lid 1 bedoelde zwangerschapsuitkering op 
een verplichte of een vrijwillig grondslag 
wordt toegekend. Dienovereenkomstig 
kunnen zij bepalen dat deze uitkering 
alleen toegekend wordt op verzoek van 
vrouwelijke zelfstandigen, echtgenoten of 
vrouwelijke levenspartners als bedoeld in 
artikel 2.

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Norica Nicolai

Standpunt van de Raad
Artikel 8 - lid 3 - inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. De in lid 1 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer deze een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan:

3. De in lid 1 bedoelde uitkering wordt als 
voldoende beschouwd, wanneer deze een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan:

Or. en
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Motivering

Een “adequate” uitkering houdt een subjectief oordeel in, terwijl "van voldoende omvang" 
betekent dat de lidstaat de gemiddelde kosten van moederschap en onderbreking van de 
beroepswerkzaamheden heeft beoordeeld en een uitkering aanbiedt ter dekking hiervan.

Amendement 32
Astrid Lulling

Standpunt van de Raad
Artikel 8 - lid 3 - letter b

Standpunt van de Raad Amendement

(b) het gemiddelde inkomensverlies in 
verband met een vergelijkbare 
voorafgaande periode, tot een door het 
nationale recht bepaald maximum en/of

(b) het gemiddelde inkomensverlies in 
verband met een vergelijkbare 
voorafgaande periode, tot een door het 
nationale recht bepaald maximum of, 
indien toepasselijke nationale bepalingen 
overeenkomstig de letters a) of b) 
ontbreken:

Or. en

Amendement 33
Astrid Lulling

Standpunt van de Raad
Artikel 11 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor 
de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling.

1. De lidstaten nemen de maatregelen die 
vereist zijn om ervoor te zorgen dat een of 
meer organen die overeenkomstig artikel 
20 van ´Richtlijn 2006/54/EG zijn 
aangewezen, eveneens bevoegd zijn voor 
de bevordering, analyse en ondersteuning 
en het volgen van de gelijke behandeling 
van eenieder waarop onderhavige richtlijn 
van toepassing is, zonder discriminatie op 
grond van geslacht.

Or. en
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Motivering

Gedeeltelijke wederopneming van de inhoud van amendement 9 uit de eerste lezing, aangenomen 
op 6 mei 2009. Verwezen wordt naar artikel 20 van Richtlijn 2006/54/EG waarbij organen voor 
de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling worden ingesteld.

Amendement 34
Rovana Plumb

Standpunt van de Raad
Artikel 11 - lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor 
de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling.

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling 
en zij verlenen de slachtoffers van 
discriminatie praktische bijstand.

Or. ro

Motivering

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen moet duidelijk gescheiden blijven van zaken die in 
eerste instantie thuishoren bij mensenrechten. De tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de 
lidstaten moet worden toevertrouwd aan personen en instanties die zich bezig houden met de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling, niet met mensenrechten. 


