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Muudatusettepanek 18
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Abikaasade või elukaaslaste (kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel) 
ühise äriühingu loomise tingimustega tuleb 
tagada, et ei esineks diskrimineerimist 
perekonnaseisu alusel.

(12) Abikaasade ja elukaaslaste (kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel) 
ühise äriühingu loomise tingimustega tuleb 
tagada, et ei esineks diskrimineerimist 
perekonnaseisu alusel. Kui käesolevas 
direktiivis kasutatakse mõisteid 
„perekonnaseis” ja „pereettevõte”, 
arvestatakse sealjuures kooselu 
tunnustamist vastavalt Euroopa Kohtu 
otsustele.

Or. de

Selgitus

Selle muudatusega viiakse täide Euroopa Kohtu 1. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-
267/06 Tadao Maruko.

Muudatusettepanek 19
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„pereettevõttena” tunnustatakse kõiki 
abikaasade ja elukaaslaste (kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel) 
ühise äriühingu loomisi, mille puhul ei 
esine diskrimineerimist perekonnaseisu 
alusel. Kooselude tunnustamine põhineb 
vastavatel Euroopa Kohtu otsustel. 

Or. de
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Muudatusettepanek 20
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 nimetatud toetust loetakse 
piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on 
vähemalt võrdne sellega, mida asjaomane 
isik saaks liikmesriigi õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära piires, kui ta 
katkestaks oma tegevuse tervislikel 
põhjustel, või, kui selleks puudub õigus, 
muu liikmesriigi õigusega ettenähtud 
samaväärne toetus, arvestades liikmesriigi 
õiguses kehtestatud piirmäärasid.

3. Lõikes 2 nimetatud toetust loetakse
piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on 
vähemalt võrdne liikmesriigi õiguses 
ettenähtud alampalgaga või vähemalt
sellega, mida asjaomane isik saaks 
liikmesriigi õigusaktidega kehtestatud 
ülemmäära piires, kui ta katkestaks oma 
tegevuse tervislikel põhjustel, või, kui 
selleks puudub õigus, muu liikmesriigi 
õigusega ettenähtud samaväärne toetus, 
arvestades liikmesriigi õiguses kehtestatud 
piirmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel lõikes 2 osutatud toetuse 
alternatiivina võimalikult hea juurdepääs 
ajutise asenduse teenustele või riigis 
osutatavatele sotsiaalteenustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel ning elukaaslastel lõikes 2 
osutatud toetuse alternatiivina juurdepääs 
ajutise asenduse teenustele või riigis 
osutatavatele sotsiaalteenustele.

Or. de
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