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Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että yritysten 
perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan perustuvaa 
syrjintää aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välillä.

(12) On tarpeen varmistaa, että yritysten 
perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan perustuvaa 
syrjintää aviopuolisoiden välillä eikä
kansallisessa lainsäädännössä 
tunnustettujen avopuolisoiden välillä. 
Käytettäessä tässä direktiivissä käsitteitä 
"siviilisääty" ja "perheyritys", otetaan 
huomioon Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomioiden mukainen 
avoliittojen tunnustaminen.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeusasiassa 
C-267/06 Tadao-Maruko 1. huhtikuuta 2008 antama tuomio.

Tarkistus 19
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
2 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Perheyrityksiksi" tunnustetaan kaikki 
aviopuolisoiden ja kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden yhdessä perustamat 
yritykset, sikäli kuin se ei johda 
siviilisäätyyn tai perheasemaan 
perustuvaan syrjintään. Avoliittojen 
tunnustaminen perustuu asianomaisiin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
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tuomioihin. 

Or. de

Tarkistus 20
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
samansuuruisen tulon kuin tämä saisi 
terveydellisistä syistä tapahtuneen 
työskentelyn keskeytymisen vuoksi, tai jos 
tätä ei sovelleta, muun kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun vastaavan 
korvauksen, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
ylärajan puitteissa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
minimipalkan, jos sellainen on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä tai ainakin
samansuuruisen tulon kuin tämä saisi 
terveydellisistä syistä tapahtuneen 
työskentelyn keskeytymisen vuoksi, tai jos 
tätä ei sovelleta, muun kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun vastaavan 
korvauksen, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
ylärajan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 21
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluita tai 
muita kansallisia sosiaalipalveluita 
2 kohdassa tarkoitetun korvauksen 

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot ja avopuolisot voivat 
käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia 
palveluita tai muita kansallisia 
sosiaalipalveluita 2 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen vaihtoehtona.
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vaihtoehtona.

Or. de
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