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Amendement 7
Carlo Casini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gewaarborgd moet worden dat de 
voorwaarden voor de oprichting van een 
bedrijf door echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, geen discriminatie 
op grond van echtelijke staat of
gezinssituatie mogelijk maken.

(12) Gewaarborgd moet worden dat de 
voorwaarden voor de oprichting van een 
bedrijf geen discriminatie op grond van 
gezinssituatie mogelijk maken.

Or. it

Motivering

Het begrip ‘discriminatie op grond van gezinssituatie’ is betwistbaar en zou gevolgen kunnen 
hebben op het gebied van het familierecht, dat een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten is.

Amendement 8
Carlo Casini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ‘meewerkende echtgenoten’: de 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, die, anders dan als 
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen;

b) ‘meewerkende echtgenoten’: de 
echtgenoten die, anders dan als 
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen;

Or. it

Motivering

Het amendement heeft gevolgen op het gebied van het familierecht, dat een exclusieve 
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bevoegdheid van de lidstaten is. Ter eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel en de 
bevoegdheden van de lidstaten moet het aan de lidstaten zijn om te beslissen of echtgenoten 
en levenspartners op dit gebied al dan niet worden gelijkgesteld.

Amendement 9
Alin Lucian Antochi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beginsel van gelijke behandeling 
houdt in dat iedere vorm van discriminatie 
op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij 
indirect door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie, is 
uitgesloten, in het bijzonder met betrekking 
tot de oprichting, vestiging of uitbreiding 
van een onderneming, dan wel ten aanzien 
van opstarten en uitbreiding van iedere 
andere vorm van zelfstandige arbeid.

1. Het beginsel van gelijke behandeling 
houdt in dat iedere vorm van discriminatie 
op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij 
indirect door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie, of op 
grond van ras, geloof, leeftijd, handicap 
of seksuele geaardheid is uitgesloten, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
oprichting, vestiging of uitbreiding van een 
onderneming, dan wel ten aanzien van 
opstarten en uitbreiding van iedere andere 
vorm van zelfstandige arbeid.

Or. en

Amendement 10
Alin Lucian Antochi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever te 
maken dan de voorwaarden voor oprichting 

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever te 
maken dan de voorwaarden voor oprichting 
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van een vennootschap tussen anderen. van een vennootschap tussen anderen, en 
om hun gezamenlijke eigenaarschap en 
verantwoordelijkheden te laten erkennen.

Or. en

Amendement 11
Carlo Casini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever 
te maken dan de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
anderen.

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten niet restrictiever te maken dan 
de voorwaarden voor oprichting van een 
vennootschap tussen anderen.

Or. it

Motivering

Het amendement heeft gevolgen op het gebied van het familierecht, dat een exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten is. Ter eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel en de 
bevoegdheden van de lidstaten moet het aan de lidstaten zijn om te beslissen of echtgenoten 
en levenspartners op dit gebied al dan niet worden gelijkgesteld.

Amendement 12
Alin Lucian Antochi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
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waardoor meewerkende echtgenoten op 
hun verzoek over ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming kunnen 
beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden.

waardoor meewerkende echtgenoten op 
hun verzoek over ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming kunnen 
beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden, met inbegrip van de 
hoogte van de socialezekerheidspremies, 
die onderling moeten worden 
overeengekomen tussen de meewerkende 
echtgenoot en de ondernemer, ten volle 
rekening houdend met economische en 
sociale overwegingen.

Or. en

Amendement 13
Alin Lucian Antochi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen.
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
organen die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor de 
uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling.

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen.
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
organen die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor de 
uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling, ongeacht of het om 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
of gewoon werknemers gaat.

Or. en


