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PREDLOGI SPREMEMB 001-017  
vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

 

Priporočilo za drugo obravnavo 
Astrid Lulling A7-0146/2010 
Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost 

 

Stališče Sveta (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 4 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(4) Evropski parlament je dosledno pozival 

Komisijo k pregledu Direktive 

86/613/EGS, zlasti zaradi večjega varstva 

samozaposlenih delavk med nosečnostjo in 

materinstvom in izboljšanja položaja 

zakoncev samozaposlenih delavcev v 
kmetijstvu. 

(4) Evropski parlament je dosledno pozival 

Komisijo k pregledu Direktive 

86/613/EGS, zlasti zaradi večjega varstva 

samozaposlenih delavk med nosečnostjo in 

materinstvom in izboljšanja položaja 

zakoncev samozaposlenih delavcev. 

Obrazložitev 

Ni razloga, da bi področje uporabe omejili samo na kmetijstvo. Predlog spremembe vsebinsko 

povzema predlog spremembe 1 iz prve obravnave, sprejet 6. maja 2009. 

 

Predlog spremembe  2 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

  (4a) Evropski parlament je svoje stališče o 
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zadevi že predstavil v resoluciji z dne 
21. februarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo samozaposlenim osebam1. 

 _____________ 
1 UL C 85, 17.3.1997, str. 186. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 2 iz prve obravnave, sprejet 

6. maja 2009.  

 

Predlog spremembe  3 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 16 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(16) Glede na njihovo sodelovanje v 

dejavnostih družinskega podjetja bi morali 

biti zakonci ali, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, 

življenjski partnerji samozaposlenih 

delavcev, ki imajo dostop do sistema 

socialne zaščite, prav tako upravičeni do 

socialne zaščite. Od držav članic bi bilo 

treba zahtevati, da sprejmejo potrebne 

ukrepe za vzpostavitev te socialne zaščite v 

skladu z nacionalno zakonodajo. Predvsem 

so države članice tiste, ki odločijo, ali bi se 

morala ta socialna zaščita izvajati obvezno 

ali prostovoljno. Države članice lahko 

omogočijo, da je lahko ta socialna zaščita 

sorazmerna s sodelovanjem v dejavnostih 

samozaposlenega delavca in/ali višine 

prispevkov. Države članice lahko, brez 
poseganja v to direktivo, ohranijo 
nacionalne določbe o omejitvi dostopa do 
posebnih sistemov socialne zaščite ali 
določene ravni zaščite, med drugim tudi 
uveljavljanje posebnih pogojev 
financiranja, za določene skupine 
samozaposlenih delavcev ali poklice, če 
imajo ti dostop do splošnega sistema. 

(16) Glede na njihovo sodelovanje v 

dejavnostih družinskega podjetja bi morali 

biti zakonci ali, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, 

življenjski partnerji samozaposlenih 

delavcev, ki imajo dostop do sistema 

socialne zaščite, prav tako upravičeni do 

socialne zaščite. Od držav članic bi bilo 

treba zahtevati, da sprejmejo potrebne 

ukrepe za vzpostavitev te socialne zaščite v 

skladu z nacionalno zakonodajo. Predvsem 

so države članice tiste, ki odločijo, ali bi se 

morala ta socialna zaščita izvajati obvezno 

ali prostovoljno. Države članice lahko 

omogočijo, da je lahko ta socialna zaščita 

sorazmerna s sodelovanjem v dejavnostih 

samozaposlenega delavca in/ali višine 

prispevkov. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je preprečiti uveljavitev določb, ki bi omogočale omejevanje 



 

 

 PE441.850/ 3 

 SL 

dostopa do socialnega varstva. 

 

Predlog spremembe  4 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 17 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(17) Ekonomska in fizična ranljivost 

nosečih samozaposlenih delavk in nosečih 

zakonskih partnerk ter nosečih življenjskih 

partnerk, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, 

samozaposlenih delavcev zahteva, da jim 

je treba zagotoviti pravico do nadomestil 

za čas porodniškega dopusta. Države 

članice ostajajo pristojne za vzpostavitev 

teh nadomestil, vključno z določitvijo 

višine prispevkov, in vseh režimov 

prejemkov in plačil pod pogojem, da so 

izpolnjene minimalne zahteve iz te 

direktive. Predvsem lahko določijo, v 

katerem obdobju pred in/ali po porodu se 

podeli pravica do nadomestil za 

materinstvo. Poleg tega se lahko pri 
določanju prispevkov in/ali nadomestil 
upošteva ekonomski položaj zadevne 
osebe ali družine. 

(17) Ekonomska in fizična ranljivost 

nosečih samozaposlenih delavk in nosečih 

zakonskih partnerk ter nosečih življenjskih 

partnerk, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, 

samozaposlenih delavcev zahteva, da jim 

je treba zagotoviti pravico do nadomestil 

za čas porodniškega dopusta. Države 

članice ostajajo pristojne za vzpostavitev 

teh nadomestil, vključno z določitvijo 

višine prispevkov, in vseh režimov 

prejemkov in plačil pod pogojem, da so 

izpolnjene minimalne zahteve iz te 

direktive. Predvsem lahko določijo, v 

katerem obdobju pred in/ali po porodu se 

podeli pravica do nadomestil za 

materinstvo. 

Obrazložitev 

Namen predloga je preprečiti uveljavitev preobširnih meril, ki niso značilna za zakone na 

področju socialnega varstva, kot je na primer ekonomski položaj osebe ali družine.  

 

Predlog spremembe  5 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 17 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

  (17a) Obdobje, za katero se 
samozaposlenim delavkam in zakonskim 
partnerkam ali, če in kolikor nacionalna 
zakonodaja priznava tako partnerstvo, 
življenjskim partnerkam samozaposlenih 
delavcev zagotavljajo nadomestila za 
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materinstvo, je podobno trajanju 
porodniškega dopusta za zaposlene, ki 
velja na ravni EU. Če se trajanje 
porodniškega dopusta, ki velja za 
zaposlene, spremeni na ravni EU, bi 
morala Komisija poročati Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter oceniti, ali bi bilo 
treba spremeniti tudi trajanje obdobja 
nadomestil za materinstvo za 
samozaposlene delavke in zakonske ali 
življenjske partnerke iz odstavka 2. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je upoštevati spreminjajoče se razmere na področju zaščite 

zaposlenih delavk ob materinstvu in omogočiti spremembo trajanja izplačil nadomestil za 

materinstvo samozaposlenim delavkam ter zakonskim in življenjskim partnerkam, če Komisija 

to priporoči v poročilu o oceni stanja. 

 

Predlog spremembe  6 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 18 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(18) Zaradi upoštevanja posebnosti 

samostojnih dejavnosti bi bilo treba 

zagotoviti, da bi lahko samozaposlene 

delavke in zakonske partnerke ali 

življenjske partnerke samozaposlenih 

delavcev, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, v 
največji možni meri imele dostop do vseh 

obstoječih služb, ki ponujajo začasno 

nadomeščanje, kar jim omogoča prekinitev 

poklicne dejavnosti zaradi nosečnosti ali 

materinstva, ali do kakršnih koli 

nacionalnih socialnih služb. Dostop do teh 

služb je lahko alternativa ali del nadomestil 

za materinstvo. 

(18) Zaradi upoštevanja posebnosti 

samostojnih dejavnosti bi bilo treba 

zagotoviti, da bi lahko samozaposlene 

delavke in zakonske partnerke ali 

življenjske partnerke samozaposlenih 

delavcev, če in kolikor nacionalna 

zakonodaja priznava tako partnerstvo, 

imele dostop do vseh obstoječih služb, ki 

ponujajo začasno nadomeščanje, kar jim 

omogoča prekinitev poklicne dejavnosti 

zaradi nosečnosti ali materinstva, ali do 

kakršnih koli nacionalnih socialnih služb. 

Dostop do teh služb je lahko alternativa ali 

del nadomestil za materinstvo. 

Obrazložitev 

Dostop do služb, ki ponujajo začasno nadomeščanje, ali kakršnih koli nacionalnih socialnih 

služb ne bi smel biti omejen z merilom, ki ni natančno ali določljivo. 
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Predlog spremembe  7 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 19 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(19) Krepitev učinkovitosti in uspešnosti 
sistemov socialnega varstva, zlasti z 
boljšimi spodbudami, boljšim 
upravljanjem, ocenjevanjem in 
prednostno obravnavo programov porabe, 
je postala ključna za dolgoročno finančno 
trajnost evropskih socialnih modelov. Pri 
načrtovanju ukrepov, potrebnih za 
izvajanje te direktive, bi morale države 
članice posebno pozornost posvetiti 
izboljšanju ter zagotavljanju kakovosti in 
dolgoročne trajnosti svojih sistemov 
socialne zaščite. 

črtano 

Obrazložitev 

Predlog spremembe deloma povzema vsebino predloga spremembe 8 iz prve obravnave, 

sprejetega 6. maja 2009. V drugih zakonodajnih besedilih na tem področju ne najdemo besedil 

splošne narave. 

 

Predlog spremembe  8 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 20 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(20) Osebe, ki so bile izpostavljene 

diskriminaciji na podlagi spola, bi morale 

imeti na voljo ustrezna pravna sredstva. Za 
zagotovitev učinkovitejšega pravnega 

varstva bi bilo treba združenjem, 

organizacijam in drugim pravnim osebam 

dati pooblastila za sodelovanje v 

postopkih, kot to določijo države članice, v 

imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja 

v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z 

zastopanjem in obrambo pred sodišči. 

(20) Osebe, ki so bile izpostavljene 

diskriminaciji na podlagi spola, bi morale 

imeti na voljo primerna pravna sredstva. 
Za zagotovitev učinkovitejšega pravnega 

varstva bi bilo treba združenjem, 

organizacijam in drugim pravnim osebam 

dati pooblastila za sodelovanje v 

postopkih, kot to določijo države članice, v 

imenu ali v podporo žrtve, brez poseganja 

v nacionalna postopkovna pravila v zvezi z 

zastopanjem in obrambo pred sodišči. 
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Predlog spremembe  9 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 21 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(21) Zaščito samozaposlenih delavcev in 

zakoncev samozaposlenih delavcev in, če 

in kolikor nacionalna zakonodaja priznava 

tako partnerstvo, življenjskih partnerjev 

samozaposlenih delavcev, pred 

diskriminacijo na podlagi spola bi bilo 

treba izboljšati tako, da bi bili v vsaki 

državi članici organi, pristojni za analizo s 

tem povezanih težav, za preučitev mogočih 

rešitev in zagotovitev dejanske pomoči 

žrtvam. Organ ali organi so lahko isti kot 

organi, ki so na nacionalni ravni pristojni 

za varovanje človekovih pravic ali zaščito 
pravic posameznikov ali izvajanje načela 
enakega obravnavanja. 

(21) Zaščito samozaposlenih delavcev in 

zakoncev samozaposlenih delavcev in, če 

in kolikor nacionalna zakonodaja priznava 

tako partnerstvo, življenjskih partnerjev 

samozaposlenih delavcev, pred 

diskriminacijo na podlagi spola bi bilo 

treba izboljšati tako, da bi bili v vsaki 

državi članici organi, pristojni za analizo s 

tem povezanih težav, za preučitev mogočih 

rešitev in zagotovitev dejanske pomoči 

žrtvam. Organ ali organi so lahko isti kot 

organi, ki so na nacionalni ravni pristojni 

za izvajanje načela enakega obravnavanja. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe deloma povzema vsebino predloga spremembe 9 iz prve obravnave, 

sprejetega 6. maja 2009. Vprašanja človekovih pravic ne bi smeli mešati z načelom enakega 

obravnavanja spolov. 

 

Predlog spremembe  10 

Stališče Sveta 
Člen 5 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 

ukrepe v smislu člena 157(4) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije za dejansko 

zagotovitev polne enakosti moških in žensk 

v poklicnem življenju, ki bi na primer 

spodbujali podjetniško dejavnost žensk. 

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo 

ukrepe v smislu člena 157(4) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije za dejansko 

zagotovitev polne enakosti moških in žensk 

v poklicnem življenju, ki bi na primer 

spodbujali podjetniške pobude žensk. 
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Predlog spremembe  11 

Stališče Sveta 
Člen 7 – odstavek 2 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Države članice se lahko odločijo, ali se 

socialna zaščita iz odstavka 1 izvaja 

obvezno ali prostovoljno. V skladu s tem 
lahko določijo, da se ta socialna zaščita 
dodeli le na zahtevo zakoncev ali 
življenjskih partnerjev iz člena 2(b). 

2. Države članice se lahko odločijo, ali se 

socialna zaščita iz odstavka 1 izvaja 

obvezno ali prostovoljno. 

 

Predlog spremembe  12 

Stališče Sveta 
Člen 8 – odstavek 1 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, ki zagotavljajo, da se lahko 

samozaposlenim delavkam in zakonskim 

partnerkam, na katere se nanaša člen 2, v 

skladu z nacionalno zakonodajo dodeli 

ustrezno nadomestilo za materinstvo, kar 

jim omogoča prekinitev poklicne 

dejavnosti zaradi nosečnosti ali materinstva 

za najmanj 14 tednov. 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, ki zagotavljajo, da se lahko 

samozaposlenim delavkam in zakonskim 

partnerkam, na katere se nanaša člen 2, v 

skladu z nacionalno zakonodajo dodeli 

zadostno nadomestilo za materinstvo, kar 

jim omogoča prekinitev poklicne 

dejavnosti zaradi nosečnosti ali materinstva 

za najmanj 14 tednov. 

Obrazložitev 

„Ustrezno“ nadomestilo pomeni subjektivno presojanje, medtem ko „zadostno“ pomeni, da je 

država članica ocenila povprečne finančne stroške materinstva in prekinitve poklicne 

dejavnosti ter ponuja nadomestilo, ki jih krije. 

 

Predlog spremembe  13 

Stališče Sveta 
Člen 8 – odstavek 2 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

2. Države članice lahko odločijo, ali je 

nadomestilo za materinstvo iz odstavka 1 

obvezno ali prostovoljno. V skladu s tem 
lahko določijo, da se to nadomestilo dodeli 

2. Države članice lahko odločijo, ali je 

nadomestilo za materinstvo iz odstavka 1 

obvezno ali prostovoljno.  
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le na zahtevo samozaposlenih delavk in 
zakonskih partnerk ali življenjskih 
partnerjev iz člena 2. 

 

Predlog spremembe  14 

Stališče Sveta 
Člen 8 - odstavek 3 - uvodni del 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

3. Nadomestilo iz odstavka 1 se šteje za 

ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 
enak: 

3. Nadomestilo iz odstavka 1 se šteje za 

zadostno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 
enak: 

Obrazložitev 

„Ustrezno“ nadomestilo pomeni subjektivno presojanje, medtem ko „zadostno“ pomeni, da je 

država članica ocenila povprečne finančne stroške materinstva in prekinitve poklicne 

dejavnosti ter ponuja nadomestilo, ki jih krije. 

 

Predlog spremembe  15 

Stališče Sveta 
Člen 8 – odstavek 4 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

4. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 

samozaposlene delavke in zakonske 

partnerke ter življenjske partnerke, na 

katere se nanaša odstavek 2, čim boljši 
dostop do kakršnih koli služb, ki ponujajo 

začasno nadomeščanje, ali kakršnih koli 

nacionalnih socialnih služb. Države članice 

lahko omogočijo dostop do teh služb kot 

nadomestno možnost za nadomestilo ali del 

nadomestila iz odstavka 1 tega člena. 

4. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 

samozaposlene delavke in zakonske 

partnerke ter življenjske partnerke, na 

katere se nanaša odstavek 2, dostop do 

kakršnih koli služb, ki ponujajo začasno 

nadomeščanje, ali kakršnih koli 

nacionalnih socialnih služb. Države članice 

lahko omogočijo dostop do teh služb kot 

nadomestno možnost za nadomestilo ali del 

nadomestila iz odstavka 1 tega člena. 

Obrazložitev 

Dostop do služb, ki ponujajo začasno nadomeščanje, ali kakršnih koli nacionalnih socialnih 

služb ne bi smel biti omejen z merilom, ki ni natančen ali določljiv. 
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Predlog spremembe  16 

Stališče Sveta 
Člen 11 – odstavek 1 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

določbe in imenujejo enega ali več 
organov, ki skrbijo za spodbujanje, 
analiziranje, spremljanje in podpiranje 

enakega obravnavanja vseh oseb brez 

diskriminacije na podlagi spola. Ti organi 
so lahko del agencij, ki so na nacionalni 
ravni odgovorne za varstvo človekovih 
pravic ali varovanje pravic posameznikov 
ali izvajanje načela enakega 
obravnavanja. 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da je eden ali več 
organov, imenovanih v skladu s členom 20 
Direktive 2006/54/ES, pristojnih tudi za 
spodbujanje, analiziranje, spremljanje in 

podpiranje enakega obravnavanja vseh 

oseb, ki jih obravnava ta direktiva, brez 
diskriminacije na podlagi spola. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe deloma povzema vsebino predloga spremembe 9 iz prve obravnave, 

sprejetega 6. maja 2009, in se sklicuje na člen 20 direktive 2006/54/ES, ki vzpostavlja organe 

na področju enakega obravnavanja spolov. 

 

Predlog spremembe  17 

Stališče Sveta 
Člen 15 – odstavek 1 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

1. Države članice do….* sporočijo 

Komisiji vse informacije, ki so na voljo 

glede uporabe te direktive. 

1. Države članice do….* sporočijo 

Komisiji vse informacije, ki so na voljo 

glede uporabe te direktive. 

Komisija pripravi zbirno poročilo, ki ga 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 

najpozneje….**. Po potrebi se temu 

poročilu priložijo predlogi za spremembo 

te direktive. 

Komisija pripravi zbirno poročilo, ki ga 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 

najpozneje….**. To poročilo mora 
upoštevati vse spremembe pravne narave, 
ki se nanašajo na dolžino porodniškega 
dopusta zaposlenih delavk. Po potrebi se 
temu poročilu priložijo predlogi za 

spremembo te direktive. 

___________ ___________ 

* UL: Prosimo, vstavite datum šest let po začetku 
veljavnosti te direktive. 

* UL: Prosimo, vstavite datum pet let po začetku 
veljavnosti te direktive. 

** UL: Prosimo vstavite datum sedem let po 
začetku veljavnosti te direktive. 

** UL: Prosimo, vstavite datum šest let po začetku 
veljavnosti te direktive. 
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Obrazložitev 

Predlog spremembe utemeljujejo isti razlogi kot predlog spremembe 25 iz prve obravnave, ki je 

bil sprejet 6. maja 2009. Obdobje sedmih oziroma šestih let je bilo šteto za predolgo. 

 

 


