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Ändringsförslag 15
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Skäl 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG, särskilt för att öka 
skyddet för kvinnor som är egenföretagare 
under havandeskap och moderskap och 
förbättra situationen för makar till 
egenföretagare inom jordbruket.

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG, särskilt för att öka 
skyddet för kvinnor som är egenföretagare 
under havandeskap och moderskap och 
förbättra situationen för makar till 
egenföretagare.

Or. ro

Motivering

Direktivet bör gälla, inte bara för egenföretagare och makar eller erkända partner inom 
jordbruket. De som valt att bli fria yrkesutövare eller hantverkare eller köpmän med egna 
företag ska inte straffas för att de valt att vara egenföretagare inom andra näringsgrenar än 
jordbruket.

Ändringsförslag 16
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Skäl 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) Med avseende på deras deltagande i 
familjeföretagets verksamhet bör också 
makar till egenföretagare och livspartner 
om sådana erkänns i nationell lagstiftning, 
vara berättigade att komma i åtnjutande av 
socialt skydd om egenföretagaren har 
tillgång till ett system för socialt skydd.
Medlemsstaterna bör åläggas att vidta 
nödvändiga åtgärder för att organisera detta 
sociala skydd i enlighet med nationell 
lagstiftning. Särskilt är det upp till 
medlemsstaterna att besluta om detta 

(16) Med avseende på deras deltagande i 
familjeföretagets verksamhet bör också 
makar till egenföretagare och livspartner 
om sådana erkänns i nationell lagstiftning, 
vara berättigade att komma i åtnjutande av 
socialt skydd om egenföretagaren har 
tillgång till ett system för socialt skydd. 
Medlemsstaterna bör åläggas att vidta 
nödvändiga åtgärder för att organisera detta 
sociala skydd i enlighet med nationell 
lagstiftning. Särskilt är det upp till 
medlemsstaterna att besluta om detta 
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sociala skydd bör genomföras på 
obligatorisk eller frivillig grund.
Medlemsstaterna kan föreskriva att detta 
sociala skydd kan stå i proportion till 
deltagandet i egenföretagarens verksamhet 
och/eller till avgiftsnivån. Medlemsstaterna 
får, utan att det påverkar tillämpningen av 
detta direktiv, behålla nationella 
bestämmelser om begränsning av 
tillgången till specifika system för socialt 
skydd, eller till en viss skyddsnivå, 
inbegripet särskilda finansieringsvillkor, 
till vissa grupper av egenföretagare eller 
yrkesgrupper, under förutsättning att 
tillgång till ett generellt system är möjlig.

sociala skydd bör genomföras på 
obligatorisk eller frivillig grund. 
Medlemsstaterna kan föreskriva att detta 
sociala skydd kan stå i proportion till 
deltagandet i egenföretagarens verksamhet 
och/eller till avgiftsnivån. Medlemsstaterna 
får, utan att det påverkar tillämpningen av 
detta direktiv, behålla nationella 
bestämmelser om begränsning av 
tillgången till specifika system för socialt 
skydd, eller till en viss skyddsnivå, 
inbegripet särskilda finansieringsvillkor, 
till vissa grupper av egenföretagare, såsom 
missgynnade egenföretagare som tillhör 
en minoritet, eller yrkesgrupper, under 
förutsättning att tillgång till ett generellt 
system är möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 17
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Skäl 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17) Den ekonomiska och fysiska 
utsattheten för gravida egenföretagare och 
gravida makar till egenföretagare, och 
gravida livspartner som erkänns i nationell 
lagstiftning, gör det nödvändigt för dem att 
få rätt till förmåner vid graviditet och 
moderskap. Medlemsstaterna bibehåller 
sina befogenheter att organisera sådana 
förmåner, inklusive att fastställa 
avgiftsnivåerna och bestämma förmåner 
och utbetalningar, förutsatt att 
minimikraven i detta direktiv följs. Särskilt 
kan de fastställa under vilken period före 
och/eller efter nedkomsten som rätten till 
förmåner vid graviditet och moderskap ska 
beviljas. Dessutom kan den berörda 
personens eller familjens ekonomiska 
situation beaktas vid fastställandet av 

(17) Den ekonomiska och fysiska 
utsattheten för gravida egenföretagare och 
gravida makar till egenföretagare, och 
gravida livspartner som erkänns i nationell 
lagstiftning, gör det nödvändigt för dem att 
få rätt till förmåner vid graviditet och 
moderskap. Medlemsstaterna bibehåller 
sina befogenheter att organisera sådana 
förmåner, inklusive att fastställa 
avgiftsnivåerna och bestämma förmåner 
och utbetalningar, förutsatt att 
minimikraven i detta direktiv följs. Särskilt 
kan de fastställa under vilken period före 
och/eller efter nedkomsten som rätten till 
förmåner vid graviditet och moderskap ska 
beviljas.
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avgifterna och/eller förmånerna.

Or. ro

Motivering

Den berörda personens eller familjens ekonomiska situation är ett luddigt kriterium som kan 
tolkas olika från en medlemsstat till en annan. 

Ändringsförslag 18
Astrid Lulling

Rådets ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Kvinnor som är egenföretagare och 
kvinnor som är makar till egenföretagare 
eller, om sådana erkänns i nationell 
lagstiftning, som är livspartner till 
egenföretagare, ska beviljas förmåner vid 
graviditet och moderskap under lika lång 
tid som mammaledigheten för anställda 
enligt gällande EU-lagstiftning. Om 
längden på mammaledigheten ändras på 
EU-nivå bör kommissionen i en rapport 
till Europaparlamentet och rådet bedöma 
om längden på den period under vilken 
förmåner vid graviditet och moderskap 
beviljas kvinnor som är egenföretagare 
och kvinnor som är makar eller 
livspartner till egenföretagare, som avses i 
artikel 2, också bör ändras.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ta hänsyn till den framtida utvecklingen av skyddet 
under graviditet och moderskap för anställda och möjliggöra ändringar av den tid under 
vilken förmånerna vid graviditet och moderskap beviljas kvinnor som är egenföretagare samt 
makar eller livspartner till egenföretagare, om det i en bedömningsrapport från 
kommissionen ingått förslag om ändring i detta hänseende.
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Ändringsförslag 19
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Kvinnor som är egenföretagare och 
kvinnor som är makar till egenföretagare 
eller, om sådana erkänns i nationell 
lagstiftning, livspartner till 
egenföretagare, ska beviljas förmåner vid 
graviditet och moderskap under lika lång 
tid som mammaledigheten för anställda 
enligt rådets direktiv 92/85/EEG av den 
19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar. Om längden på 
mammaledigheten enligt direktiv 
92/85/EEG ändras ska kvinnor som är 
egenföretagare och kvinnor som är makar 
till egenföretagare eller, om sådana 
erkänns i nationell lagstiftning, 
livspartner till egenföretagare, 
automatiskt dra nytta av de nya 
bestämmelserna.

Or. ro

Motivering

Egenföretagare och deras makar eller livspartner som beslutar att skaffa barn går miste om 
inkomstmöjligheterna under den tid de inte är yrkesverksamma. De flesta egenföretagarna 
driver sin verksamhet ensamma och har inga anställda att falla tillbaka på så att de skulle 
kunna ha kvar sitt arbete och därför blir de tvungna att antingen spara på förhand eller också 
fortsätta arbeta under graviditeten och strax efter förlossningen. Följaktligen bör de kunna 
dra nytta av bestämmelserna i direktiv 92/85/EEG om socialskydd och betald ledighet.

Ändringsförslag 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Rådets ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Den tid under vilken förmåner vid 
graviditet och moderskap kan beviljas 
kvinnor som är egenföretagare samt 
makar eller, om sådana erkänns i 
nationell lagstiftning, livspartner till 
egenföretagarebör vara lika lång som 
mammaledigheten för anställda enligt 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ilda Figueiredo

Rådets ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) Den tid under vilken förmåner vid 
graviditet och moderskap kan beviljas 
kvinnor som är egenföretagare samt 
makar eller, om sådana erkänns i 
nationell lagstiftning, livspartner till 
egenföretagare bör motsvara den som 
fastställts i rådets direktiv 92/85/EEG av 
den 19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar.

Or. pt

Motivering

Egenföretagare och deras makar bör få sina rättigheter fastställda i det föreliggande 
direktivet eller i framtida direktiv på detta område.
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Ändringsförslag 22
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Skäl 17b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17b) Gravida egenföretagare och 
egenföretagares gravida makar och, om 
sådana erkänns i nationell lagstiftning, 
gravida livspartner ska ha rätt att välja 
tiden för mammaledighet inom de gränser 
som utstakas i direktiv 92/85/EEG.

Or. ro

Motivering

Att lämna arbetslivet för att ta obligatorisk mammaledighet kan i vissa fall innebär förlust av 
kontakter och kundkrets.

Ändringsförslag 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Rådets ståndpunkt
Skäl 18a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18a) De nationella regeringarna bör se 
till att egenföretagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar samt 
kvinnor som är makar till egenföretagare 
och är verksamma som medhjälpare i 
företaget samt är gravida, nyligen har fött 
barn eller ammar lätt kan få tillgång till 
de tjänster som behövs i samband med 
moderskap.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Skäl 20

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Personer som har utsatts för 
könsdiskriminering bör ha tillgång till ett 
tillfredsställande rättsskydd. För ett 
effektivare skydd bör föreningar, 
organisationer och andra juridiska personer 
ges befogenhet att, på det sätt 
medlemsstaterna bestämmer, engagera sig 
antingen på den utsatta personens vägnar 
eller för att stödja personen, utan att detta 
påverkar tillämpningen av de nationella 
regler som rör ombud och försvar vid 
domstol.

(20) Personer som har utsatts för 
könsdiskriminering bör tillförsäkras ett 
lämpligt rättsligt skydd. För ett effektivare 
skydd bör föreningar, organisationer och 
andra juridiska personer ges befogenhet att, 
på det sätt medlemsstaterna bestämmer, 
engagera sig antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja 
personen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av de nationella regler som 
rör ombud och försvar vid domstol.

Or. en

Ändringsförslag 25
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Skäl 20a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(20a) Egenföretagare eller makar till 
egenföretagare eller, om sådana erkänns i 
nationell lagstiftning, livspartner till 
egenföretagare som tillhör en missgynnad 
kategori, såsom en minoritetsgrupp, eller 
som har fysiska funktionshinder eller som 
annars inte skulle ha råd med rättsliga 
förfaranden om deras lagliga rättigheter 
kränks bör av respektive juridiska 
sammanslutningar, organisationer och 
övriga organ få rättshjälp och juridisk 
rådgivning till nedsatt pris eller, i mån av 
möjlighet, gratis.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) Skyddet av egenföretagare, makar till 
egenföretagare och livspartner som erkänns 
i nationell lagstiftning, mot 
könsdiskriminering bör stärkas genom att 
det i varje medlemsstat inrättas ett eller 
flera organ med behörighet att analysera 
problemen, undersöka tänkbara lösningar
och ge praktiskt stöd till personer som 
utsätts för diskriminering. Dessa organ kan 
vara desamma som de som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller som har till uppgift att
genomföra principen om likabehandling.

(21) Skyddet av egenföretagare, makar till 
egenföretagare och livspartner som erkänns 
i nationell lagstiftning, mot 
könsdiskriminering bör stärkas genom att 
det i varje medlemsstat inrättas ett eller 
flera organ med behörighet att analysera 
problemen, undersöka tänkbara lösningar 
och ge praktiskt stöd till personer som 
utsätts för diskriminering. Dessa organ kan 
vara desamma som de som på nationell 
nivå har till uppgift att genomföra 
principen om likabehandling.

Or. ro

Motivering

Frågor om likabehandling måste klart skiljas åt från frågor som primärt handlar om de 
mänskliga rättigheterna. Genomförandet av direktivet i medlemsstaterna bör skötas av dem 
som ansvarar för likabehandlingsfrågor och inte av dem som ansvarar för 
människorättsfrågor.

Ändringsförslag 27
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Artikel 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller besluta 
om åtgärder enligt artikel 157.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt i 
syfte att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 

Medlemsstaterna får behålla eller besluta 
om åtgärder enligt artikel 157.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt i 
syfte att i praktiken säkerställa full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
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arbetslivet, till exempel åtgärder som 
främjar kvinnors egenföretagande.

arbetslivet, till exempel åtgärder som 
främjar initiativ till förmån för kvinnors 
egenföretagande.

Or. en

Ändringsförslag 28
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 - punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta om det 
sociala skydd som avses i punkt 1 ska 
genomföras på obligatorisk eller frivillig 
grund. De får därför föreskriva att detta 
sociala skydd endast beviljas på begäran 
av makar och livspartner enligt 
artikel 2 b.

2. Medlemsstaterna får besluta om det 
sociala skydd som avses i punkt 1 ska 
genomföras på obligatorisk eller frivillig 
grund. Om en medlemsstat föreskriver 
obligatoriskt anslutning för 
egenföretagare till ett socialt 
trygghetssystem ska detta också gälla för 
makar till egenföretagare och, om sådana 
erkänns i nationell lagstiftning, 
livspartner till egenföretagare.

Or. ro

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att få bort den frivilliga karaktären hos makars och, 
om sådana erkänns i nationell lagstiftning, egenföretagares livspartners, anslutning till 
sociala trygghetssystem. Erfarenheter från medlemsstaterna har visat att det stora flertalet 
sådana makar och partner, om de själva får välja om de ska vara anslutna till något socialt 
trygghetssystem eller inte, väljer att inte ansluta sig och inte känner till vilka sjukdoms-, 
invaliditets- och ålderdomsförmåner systemet kan ge.

Ändringsförslag 29
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Artikel 8 - punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
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åtgärder för att se till att kvinnor som är 
egenföretagare och kvinnor som är makar 
och livspartner enligt artikel 2, i enlighet 
med nationell lagstiftning, kan beviljas 
adekvat ersättning vid graviditet och 
moderskap så att det är möjligt för dem att 
göra avbrott i sin yrkesverksamhet för 
graviditet eller moderskap under minst 
14 veckor.

åtgärder för att se till att kvinnor som är 
egenföretagare och kvinnor som är makar 
och livspartner enligt artikel 2, i enlighet 
med nationell lagstiftning, kan beviljas en 
tillräcklig ersättning vid graviditet och 
moderskap så att det är möjligt för dem att 
göra avbrott i sin yrkesverksamhet för 
graviditet eller moderskap under minst 
14 veckor.

Or. en

Motivering

”Adekvat” ersättning innebär ett subjektivt omdöme, medan ”tillräcklig” betyder att 
medlemsstaten gjort en bedömning av vad moderskapet och avbrotten i yrkesverksamheten i 
medeltal kostar och erbjuder en ersättning som täcker dessa kostnader.

Ändringsförslag 30
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Artikel 8 - punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta om den 
ersättning vid graviditet och moderskap 
som avses i punkt 1 ska beviljas på 
obligatorisk eller frivillig grund. De kan 
därför föreskriva att ersättning beviljas 
endast efter begäran av kvinnor som är 
egenföretagare och kvinnor som är makar 
och livspartner enligt artikel 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31
Norica Nicolai

Rådets ståndpunkt
Article 8 - punkt 3 - inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag
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3. Den ersättning som avses i punkt 1 ska 
anses vara adekvat om den garanterar en 
inkomst som åtminstone motsvarar

3. Den ersättning som avses i punkt 1 ska 
anses vara tillräcklig om den garanterar en 
inkomst som åtminstone motsvarar

Or. en

Motivering

”Adekvat” ersättning innebär ett subjektivt omdöme, medan ”tillräcklig” betyder att 
medlemsstaten gjort en bedömning av vad moderskapet och avbrotten i yrkesverksamheten i 
medeltal kostar och erbjuder en ersättning som täcker dessa kostnader.

Ändringsförslag 32
Astrid Lulling

Rådets ståndpunkt
Artikel 8 - punkt 3 - led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) den genomsnittliga förlusten av inkomst 
eller vinst i förhållande till en jämförbar 
föregående period med förbehåll för 
eventuella gränsbelopp i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller

b) den genomsnittliga förlusten av inkomst 
eller vinst i förhållande till en jämförbar 
föregående period med förbehåll för 
eventuella gränsbelopp i enlighet med 
nationell lagstiftning eller, om det inte 
finns några nationella föreskrifter, i 
enlighet med leden a eller b:

Or. en

Ändringsförslag 33
Astrid Lulling

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 - punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och övervakning av samt till stöd 
för likabehandling av alla personer utan 
könsdiskriminering. Dessa organ kan vara 
en del av de myndigheter som på nationell 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att det eller de organ som 
utsetts i enlighet med artikel 20 i direktiv 
2006/54/EG också har behörighet för 
främjande, analys och övervakning av samt 
till stöd för likabehandling av alla de
personer som omfattas av detta direktiv,
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nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller att genomföra principen 
om likabehandling.

utan könsdiskriminering.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återger i sak delvis ändring 9 från första behandlingen, antagen den 
6 maj 2009 och hänvisar till artikel 20 i direktiv 2006/54/EG med stöd av vilken det inrättas 
jämställdhetsorgan.

Ändringsförslag 34
Rovana Plumb

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 - punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och övervakning av samt till stöd 
för likabehandling av alla personer utan 
könsdiskriminering. Dessa organ kan vara 
en del av de myndigheter som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller att genomföra principen 
om likabehandling.

1. Medlemsstaterna ska utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och övervakning av samt till stöd 
för likabehandling av alla personer utan 
könsdiskriminering. Dessa organ kan vara 
en del av de myndigheter som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller att genomföra principen 
om likabehandling och ska ge praktisk 
hjälp till diskrimineringsoffren.

Or. ro

Motivering

Frågor om likabehandling måste klart skiljas åt från frågor som primärt handlar om de 
mänskliga rättigheterna. Genomförandet av direktivet i medlemsstaterna bör skötas av dem 
som ansvarar för likabehandlingsfrågor och inte av dem som ansvarar för 
människorättsfrågor.


