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Tarkistus 7
Carlo Casini

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 
perheasemaan perustuvaa syrjintää.

Or. it

Perustelu

Perheasemaan perustuvan syrjinnän käsite on epämääräinen ja saattaa aiheuttaa vaikutuksia 
perheoikeuden alaan, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 8
Carlo Casini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’avustavilla puolisoilla’ tarkoitetaan 
itsenäisten ammatinharjoittajien
aviopuolisoita tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettuja 
avopuolisoita, jotka eivät ole työsuhteessa 
tai osakkaita mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä

b) ’avustavilla puolisoilla’ tarkoitetaan 
aviopuolisoita, jotka eivät ole työsuhteessa 
tai osakkaita mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä

Or. it
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Perustelu

Muutoksella on vaikutuksia perheoikeuden alaan, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Toissijaisuusperiaatteen ja jäsenvaltioiden toimivallan kunnioittamiseksi viimeksi mainittujen 
on saatava päättää, asettavatko ne avio- ja avoparit tässä yhteydessä samalle lähtöviivalle.

Tarkistus 9
Alin Lucian Antochi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteella 
tarkoitetaan, että minkäänlaista 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei saa 
esiintyä välittömästi eikä välillisesti 
etenkään siviilisäädyn tai perheaseman 
perusteella eikä varsinkaan, kun on 
kysymyksessä yrityksen perustaminen, 
varustaminen tai laajentaminen taikka 
kaikenlaisen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen käynnistäminen tai 
laajentaminen.

1. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteella 
tarkoitetaan, että minkäänlaista 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei saa 
esiintyä välittömästi eikä välillisesti 
etenkään siviilisäädyn tai perheaseman tai 
rodun, uskonnon, iän, vamman tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella 
eikä varsinkaan, kun on kysymyksessä 
yrityksen perustaminen, varustaminen tai 
laajentaminen taikka kaikenlaisen 
itsenäisen ammatinharjoittamisen 
käynnistäminen tai laajentaminen.

Or. en

Tarkistus 10
Alin Lucian Antochi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 
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lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset ja että heidän 
yhteinen omistajuutensa ja vastuunsa 
tunnustetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Carlo Casini

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Or. it

Perustelu

Muutoksella on vaikutuksia perheoikeuden alaan, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Toissijaisuusperiaatteen ja jäsenvaltioiden toimivallan kunnioittamiseksi viimeksi mainittujen 
on saatava päättää, asettavatko ne avio- ja avoparit tässä yhteydessä samalle lähtöviivalle.
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Tarkistus 12
Alin Lucian Antochi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat.

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat, mukaan lukien 
sosiaaliturvamaksujen taso, jonka pitäisi 
perustua avustavan puolison ja yrittäjän 
yhteiseen sopimukseen, ottaen 
täysimääräisesti huomioon taloudelliset ja 
sosiaaliset näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 13
Alin Lucian Antochi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, sekä 
toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt. Nämä elimet voivat muodostaa 
osan virastoista, jotka kansallisella tasolla 
vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta 
tai yksilön oikeuksien turvaamisesta taikka 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, sekä 
toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt. Nämä elimet voivat muodostaa 
osan virastoista, jotka kansallisella tasolla 
vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta 
tai yksilön oikeuksien turvaamisesta taikka 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta, olivatpa kyseessä sitten 
itsenäiset ammatinharjoittajat, avustavat 
puolisot tai yksinkertaisesti työntekijät.
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Or. en
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