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Poprawka 18
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zapewnienie braku 
dyskryminacji ze względu na stan cywilny 
i rodzinny w zakresie warunków 
zakładania przedsiębiorstwa w odniesieniu 
do małżonków lub partnerów uznanych 
przez prawo krajowe.

(12) Konieczne jest zapewnienie braku 
dyskryminacji ze względu na stan cywilny 
i rodzinny w zakresie warunków 
zakładania przedsiębiorstwa w odniesieniu 
do małżonków i partnerów uznanych przez 
prawo krajowe. W razie użycia w 
niniejszej dyrektywie pojęć „stan 
rodzinny„ i „przedsiębiorstwo rodzinne” 
uwzględnia się uznawanie związków 
partnerskich zgodnie z wyrokami 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wdraża wyrok ETS z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie C-267/06 Tadao Maruko.

Poprawka 19
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za „przedsiębiorstwo rodzinne” uznaje się 
wszelkie przedsiębiorstwo założone 
wspólnie przez małżonków i partnerów 
uznanych przez prawo krajowe, przy 
braku dyskryminacji ze względu na stan 
cywilny lub rodzinny. Związki partnerskie 
uznaje się w oparciu o odpowiednie 
wyroki Europejskiego Trybunału 
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Poprawka 20
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 2, uważa 
się za odpowiedni, jeśli gwarantuje on 
przynajmniej dochody, które dana osoba 
otrzymywałaby w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia lub, 
jeżeli nie ma to zastosowania, jest on 
równoważny jakiemukolwiek 
odpowiedniemu zasiłkowi ustalonemu w 
prawie krajowym, przy czym jego górną 
granicę ustala ustawodawca krajowy.

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 2, uważa 
się za odpowiedni, jeśli gwarantuje on 
przynajmniej dochody równe płacy 
minimalnej, o ile ustala ją prawo krajowe, 
lub przynajmniej takie dochody, które 
dana osoba otrzymywałaby w przypadku 
przerwy w pracy spowodowanej stanem 
zdrowia lub, jeżeli nie ma to zastosowania, 
jest on równoważny jakiemukolwiek 
odpowiedniemu zasiłkowi ustalonemu w 
prawie krajowym, przy czym jego górną 
granicę ustala ustawodawca krajowy.

Or. en

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mają 
dostęp, w jak najszerszym zakresie, do 
usług zapewniających czasowe zastępstwo 
lub do innych krajowych usług socjalnych, 
będących alternatywą dla zasiłku, o którym 
mowa w ust. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz współpracujące małżonki i 
partnerki mają dostęp do usług 
zapewniających czasowe zastępstwo lub do 
innych krajowych usług socjalnych, 
będących alternatywą dla zasiłku, o którym 
mowa w ust. 2.
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